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II. A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
HELYI TANTERVE 

 

19. A választott kerettanterv 

 
Kerettantervünk az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiadott, 51/2012. (XII. 

21.) EMMI rendelet alapján meghatározott, az oktatásért felelős miniszter által a 
www.kerettanterv.ofi.hu oldalon publikált. 
Forrás: 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete (Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet) 

 

Kötelező tantárgyaink: 
 

1-4. évfolyam: 5-8. évfolyam: 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 

Idegen nyelv (angol, német) Idegen nyelv (angol, német) 

Matematika Matematika 

Etika/Hit –és erkölcstan Etika/Hit –és erkölcstan 

Környezetismeret Történelem 

Ének-zene B változat Természetismeret 

Vizuális kultúra/ Technika Biológia B változat 

Testnevelés és sport Fizika B változat 

 Kémia B változat 

 Földrajz 

 Informatika 

 Ének-zene B változat 

 Vizuális kultúra 

 Technika, életvitel, gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

 Hon és népismeret 

 

  

http://www.kerettanterv.ofi.hu/
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20. Felhasználható órakeretek felosztása 

 

20.1. 1-4. évfolyam óraszámai 

 

Óraterv a kerettantervhez - 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 
Iskolaotthon  

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1+1+3 7+1+3 6+4 6+1 

Idegen nyelvek   +1 2+1 

Matematika 4+1+2 4+1+2 4+1+2 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret  1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra/Technika 2+1 2+1 2+1 2+1 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 

Játékos testnevelés 2  2 2 2 

Ebből szabadon tervezhető: 2 2 3 3 

Ebből önálló tanulás: 5 5 6 - 

Ebéd – szabadidő (napközi) 10 10 9 - 

Rendelkezésre álló órakeret 30+10 30+10 31+9 27 

Összes óra/hét: 40 40 40 27 

 

20.2. Bárdudvarnoki telephely óraszámai 

 

Óraterv a kerettantervhez - 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 nyelvek   +1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra/Technika 2 2 2 2 

Technika, gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Ebből szabadon tervezhető: 2 2 3 3 

Összes óra/hét: 25 25 25 27 
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20.3. 5-8. évfolyam óraszámai 

 

Óraterv a kerettantervhez - 5-8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 
  

Fizika 
  

2 1 

Kémia 
  

1 2 

Biológia-egészségtan 
  

2 1+0,5 

Földrajz 
  

1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 
   

Vizuális kultúra 1+0,5 1+0,5 1 1 

Informatika +1 1 1 1 

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

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Ebből szabadon tervezhető: 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

20.4. Szabadon tervezhető foglalkozások tartalmi elemei Szennában 

A kerettantervhez való igazodás a szabadon tervezhető órák keretei között: 

20.4.1. Magyar nyelv és irodalom: 
1-2. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órakeretet (heti 1 óra) a hétfő reggeli beszélgető-körre fordít-
juk. A beszélgető-körök célja kezdetben az egymással való ismerkedés, később a 
stressz oldása, a kommunikációs és szociális kompetenciák fejlesztése is. Fontos, 
hogy a tanulók megoszthassák hétvégi élményeiket (érte-e őket valami öröm, esetleg 
szomorúság), megtanuljanak egymásra figyelni, s még alaposabban megismerjék 
egymást. Gyakorolhatják a kapcsolatteremtést, a szabálytartást, az egymásra figye-
lést és az összefüggő beszédet. 

4. évfolyam: 
A szabadon tervezhető órakeret felhasználásával az óraszámemelés célja a nyelvi 
és kommunikációs kompetenciák fejlesztése, azok készség szintre emelése, ehhez a 
megfelelő mennyiségű gyakorlás biztosítása és tanulási technikák elsajátítása. Al-
kalmanként még 4. évfolyamon is igénylik a tanulók a beszélgető-kört, ilyen esetben 
erre is fordítunk időt. 
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7. évfolyam: 
A szabadon tervezhető keretből heti 1 óra betervezésével a magyar nyelv és iroda-
lom órafelosztása a következőképpen alakul: 
 

 Témakör Óraszám 
N

y
e

lv
ta

n
 

Beszédkészség, szóbeli szövegek meg-
értése és alkotása 

6 

Olvasás, szövegértés 8 

Írás, fogalmazás 4 

Helyesírás 8 

A nyelv szerkezete és jelentése 48 

Összesen: 74 

 

 Témakör Óraszám 

M
a

g
y
a

r 
ir
o

d
a

lo
m

 

Klasszikus és kortárs lírai alkotások 6 

Lírai műfajok 10 

Összehasonlító gyakorlatok 1 

Kisepika 6 

Kortárs novellák 4 

A regény változatai 8 

Cselekmény alakítása és jellemábrázo-
lás 

4 

A reformkor irodalma 14 

A népszerű irodalom műfajai 3 

Dráma 6 

Kortárs irodalom 3 

Irodalomtörténet 1 

Bevezetés a műfajelméletbe 2 

Tematikus-motivikus áttekintés 2 

Fogalomhasználat 4 

 Összesen: 74 
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20.4.2. Idegen nyelv: 
3. évfolyam: 

 

 Témakör Órakeret 

1. Mondókák, dalok 10 

2. Gyümölcsök 4 

3. Zöldségek 4 

4. Számok 3 

5. Színek 3 

6. Háziállatok 3 

7. Vadonélő állatok 3 

8. Évszakok 4 

9. Testrészek 3 

 Összesen: 37 óra 

 
4. évfolyam: 

A 4. évfolyamon az óraszám emelésének célja az idegen nyelv mélyebb elsajátítatá-
sa, gyakorlása, gyakorlati alkalmazásának biztosítása, az alapvető nyelvtanulási stra-
tégiák alapos elsajátíttatása. Így óraszámaink a következők szerint alakulnak. 
 

 Témakör Órakeret 

1. Iskola  17 

2. Állatok 17 

3. Sport 17 

4. Testünk 17 

5. Ételek 17 

6. Lakás öltözködés, időjárás, szabadidő  17 

7. Ismétlés, gyakorlás, értékelés, projekt munkák 9 

 Összesen: 111 óra 

 
6-7-8. évfolyam: 

A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 6. 7. és 8. évfolyamon heti 1 órával 
emeltük a szabadon tervezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének cél-
ja az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése, a nyelvi készségek komp-
lex fejlesztése, szókincs bővítése, a tanulók nyelvtani ismereteinek szélesítése, be-
szédszándékaik magabiztosabbá tétele, valós kommunikációs helyzetek gyakorlása. 
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6. Témakör Órakeret 

1. Család Ismerkedés, bemutatkozás 3 

  Telefonálás 3 

2. Bevásárlás Vásárlás 6 

3. Utazás, pihenés Útbaigazítás 4 

  Vendégségben 4 

  Szállásfoglalás 4 

  Szállodában 3 

  Utazás vonattal, buszon 4 

4. Egészség Orvosnál 3 

5. Étkezés Étteremben 3 

 Összesen: 37 óra 

 

7. Témakör Órakeret 

1. Magamról 4 

2. Napirend 4 

3. Család 4 

4. Iskola 4 

5. Szabadidő, szórakozás 4 

6. Otthon 4 

7. Házimunka 3 

8. Egészség, betegség 3 

9. Étkezés 4 

10. Sport 3 

 Összesen: 37 óra 

 

8. Témakör Órakeret 

1. Barátok 4 

2. Nyaralás 4 

3. Időjárás 4 

4. Öltözködés 4 

5. Orvosnál 4 

6. Bevásárlás 4 

7. Ünnepek 5 

8. Magyarország 4 

9. Környezeti problémák 4 

 Összesen: 37 óra 

 
  



55 
 

20.4.3. Matematika: 
1-3. évfolyam: 

A szabadon tervezhető órakeretet az 1-3. évfolyamon a SZOROBÁN-nal történő 
számolás tanítására használjuk. A SZOROBÁN cselekvő, manipulatív szemléltetést 
nyújt a tanulók számára. Fejleszti a szóbeli számolást, az emlékezetet, a képzelőe-
rőt, a finom-motorikus mozgást, a logikai képességeket, a gondolkodást. Koncentrált, 
kitartó figyelmet igényel. Segítségével biztosan, gyorsan, pontosan számolnak a gye-
rekek. Sikerélményt biztosít a gyengébb tanulóknak, a jóknak a felfedezés örömét 
nyújtja. Megkönnyíti az írásbeli műveletek elsajátítását és a mértékváltást is. Elsza-
kadva az eszköztől „szorobános módra” gondolkodva számolnak. 

6-7-8. évfolyam: 
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 6-8. évfolyamon heti 1-1 órával 
emeltük a szabadon tervezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének cél-
ja 6-7. évfolyamon a mélyebb elsajátítás, gyakorlás, gyakorlati alkalmazás biztosítá-
sa; 8. évfolyamon a középiskolába lépés alaposabb előkészítése, magasabb szintű 
ismeretek közvetítése. Így óraszámaink a következők szerint alakulnak: 
 

6. Témakör Órakeret 

1. Gondolkodási módszerek 3+folyamatos 

2. Számtan, algebra 54 

3. Összefüggések, sorozatok 21 

4. Geometria, mérések 39 

5. Kombinatorika, statisztika 3 

6. Ismétlés, gyakorlás, értékelés 28 

 Összesen: 148 óra 

 

7. Témakör Órakeret 

1. Gondolkodási módszerek 8+folyamatos 

2. Számtan, algebra 50 

3. Összefüggések, sorozatok 11 

4. Geometria, mérések 44 

5. Kombinatorika, statisztika 5 

6. Ismétlés, értékelés 30 

 Összesen: 148 óra 

 

8. Témakör Órakeret 

1. Gondolkodási módszerek 7+folyamatos 

2. Számtan, algebra 45 

3. Összefüggések, sorozatok 18 

4. Geometria, mérések 55 

5. Kombinatorika, statisztika 4 

6. Ismétlés, értékelés 19 

 Összesen: 148 óra 
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20.4.4. Környezetismeret: 
1. évfolyam: 

A környezetismeret tantárgy tananyaga 1. évfolyamon beépült a magyar nyelv és 
irodalom tantárgy tananyagába, ezért nem jelentkezik önálló tantárgyként. Ebben a 
szakaszban fontos a nyelvi kompetenciák koncentrált fejlesztése, így a természettu-
dományos szemlélet kialakításának alapjai mellett ez is könnyebben megvalósul. 
Szövegfeldolgozás, szövegalkotás és játék során beépített témakörök: 

• Ismerkedés az iskolával; 
• Közvetlen környezetünk növényei és állatai; 
• Az időjárás; 
• Testünk felépítése és működése; 
• Közlekedés; 
• Ismerkedés a lakóhellyel. 

3. évfolyam: 
 

 Témakör Órakeret 

1. Őszi vízpart 4 

2. Egészség 4 

3. Változások, kölcsönhatások 6 

4. Tájékozódás 3 

5. Madárnaptár 6 

6. Barangolás hazánk tájain 3 

7. A vízpart tavasszal 8 

8. Mit tanultunk az idén? 3 

 Összesen: 37 óra 

 
4. évfolyam: 

 

 Témakör Tartalom Órakeret 

1. Év eleji ismétlés 
Tanulmányi séta (erdő, mező élővilágának 
megfigyelése). 

2 

2. 
Növények a kör-
nyezetünkben 

Tanulmányi séta, 
gyakorlati óra (saláta, gyümölcssaláta készí-
tése közösen). 

4 

3. 
Állatok a környeze-
tünkben 

Ismeretterjesztő filmek (háziállatok jellemzői, 
tartásuk, gondozásuk). 

3 

4. 
Testünk, egészsé-
günk 

Mozgásos feladatok, testmozgás a szabad-
ban, 
beszélgető-kör (közösség, helyes viselke-
dés, szeretet témakörben). 

4 

5. Élőhelyünk a Föld 

Ismeretterjesztő filmek (világegyetem, Nap, 
Hold), 
tematikus környezettudatos nevelés (sze-
métszedés, szelektálás, komposztálás). 

6 

6. 
A mi hazánk Ma-
gyarország 

Térképismeret (földgömb, térkép tanulmá-
nyozása, játékos feladatok), 
tanulmányi séta a faluban (településfajták 

8 
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 Témakör Tartalom Órakeret 

jellemzőinek megfigyelése), 
kiselőadások (Magyarország nagytájai). 

7. Év végi ismétlés 

Kirándulás, 
játékos feladatok, tematikus vetélkedők, is-
meretterjesztő filmek, videók, 
az éves munka közös megbeszélése, érté-
kelése (önértékelés). 

10 

 Összesen: 37 óra 

 

20.4.5. Biológia: 
A gazdag és sokrétű tartalom teljesebb feldolgozása érdekében heti fél órával egé-
szítettük ki az éves órakeretet. Így megfelelőbb a tananyag mennyiségének és a ké-
pességfejlesztésnek az aránya, projektmunka, gyakorló óra, alternatív módszer al-
kalmazása férhet az időkeretbe. Nincs szükség leckék összevonására, sőt egyes 
anyagrészek kettébonthatóvá váltak. A projektekre fordítható órák a problémamegol-
dó gondolkodás és a vizsgálati, gyakorlati megközelítésű foglalkozások lebonyolítá-
sára adnak lehetőséget. 
 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozá-

sa 

Képesség-
fejlesztés, össze-
foglalás, gyakor-

lás, ellenőrzés 

Teljes 
óraszám 

Kültakaró és mozgás 
(Szépség, erő, egészség) 

7 4 11 

Anyag és energia 
(A szervezet anyag- és energia-
forgalma) 

14 3 17 

Szabályozás  
(A belső környezet állandóságá-
nak biztosítása) 

10 3 13 

Szaporodás 
(A fogamzástól az elmúlásig) 

6 2 8 

Év végi összefoglalás, ismétlés 0 3 3 

Tartalék/egyéb  3 3 

Összesen: 37 18 55 
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20.4.6. Informatika: 
5. évfolyam: 

 

 Témakör Új anyag 
Gyakor-

lás 

Összefogla-
lás hiány-

pótlás 

Össze-
sen 

1. Informatikai alapok 3 2 1 6 

2. 
Operációs rendszer 
használata 

3 3 1 7 

3. Internet, e-mail 2 2 1 5 

4. 
Algoritmusok és ada-
tok 

1 2 1 4 

5. Szöveg, kép és zene 3 5 2 10 

6. Könyvtárhasználat 1 1 1 3 

7. Év végi ismétlés   2 2 

 Összesen:    37 óra 

 

20.4.7. Vizuális kultúra: 
5. évfolyam: 

 

 Témakör Tartalom Óraszám 

1. 
Művészettörténeti 
ismeretek 

Részletesebben megismerkedünk a ta-
nult korszakokban élt emberek gondolko-
dásmódjával, életük színtereivel, az álta-
luk létrehozott tárgyi kultúrával (Egyiptom, 
Mezopotámia, Görög- és  Római művé-
szet.) 

6 

2. 
A sík- és térbeli kife-
jezés 

A vizuális nyelvi elemek (vonal, sík, for-
ma, szín) használata különböző techni-
kákkal, változatos módokon az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve, a többi 
tantárgy igényeit is szem előtt tartva. 

5 

3. 
Vizuális kommuni-
káció 

Az egyszerű természeti és mesterséges 
formák tanulmányozása, a téri helyzetek, 
térbeliség megjelenítése a megfigyelő 
képesség, a koncentrációs készség és az 
információ kifejezésének, valamit leolva-
sásának fejlesztése. 

4 

4. 
Tárgy- és környe-
zetkultúra 

A környezet használati tárgyainak vizsgá-
lata, az anyag, a forma és a funkció ösz-
szefüggéseinek felismerése, a környezet 
alakítása: dekoráció készítésére az osz-
tályban, faliújságon, vagy iskolai projek-
tekben. 

3 

Összesen: 18 óra 
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6. évfolyam: 
 

 Témakör Tartalom Óraszám 

1. 
Művészettörténeti 
ismeretek 

A tanult korszakokban élt emberek gon-
dolkodásmódja, életük színterei, az álta-
luk létrehozott tárgyi kultúra. (Az ókeresz-
tény, bizánci, reneszánsz művészet, a 
román és gótikus stílus.) 

8 

2. 
Vizuális kommuni-
káció 

Látszat szerinti ábrázolás, a tárgyak fel-
építését, tagoltságát magyarázó rajzok, a 
változást, fejlődést, folyamatot szemlélte-
tő ábrák készítésére, tervezési feladatok, 
a mozgás és az időbeliség megjelenítése, 
a színkontrasztok vizsgálata. 

6 

3. 
Tárgy- és környe-
zetkultúra 

Felületek dekoratív kialakítása, a környe-
zet alakítása: dekoráció készítésére az 
osztályban, faliújságon, vagy iskolai pro-
jektekben. 

4 

Összesen: 18 óra 

 
Technika és életvitel: 

5. évfolyam: 
 

 Témakör Tartalom Órakeret 

1. Háztartási ismeretek 

Táplálkozás és alapanyagai, egészsé-
ges élelmiszerek, ételek elkészítése. 
Hímzésminták alapján keresztszemes 
minta (könyvjelző) készítése. 

6 

2. Műszaki kommunikáció 
Szabványbetűk, szabványszámok írá-
sa. 
Vonalfajták alkalmazása. 

6 

3. Ruházkodás alapjai 
Tablókészítés. 
Ruhatervek készítése. 

4 

4. Zöld területek Növényápolás (szobanövények) 2 

 Összesen: 18 óra 

 
6. évfolyam: 

A kerettanterv által javasolt minimális óraszámot a szabadon tervezhető keretből a 6. 
évfolyamon heti 0,5 órával emeltük. Az óraszám emelésével elsősegély-nyújtási is-
meretek és műszaki ábrázolás tanítása válik lehetővé, mely részben a NAT kiemelt 
követelménye, részben a gyerekek gyakorlati életben való eligazodását segíti. 
 

 Témakör Órakeret 

1. Elsősegélynyújtás, elmélete és gyakorlata 8 

2. Műszaki ábrázolás 6 

3. Egyéb 5 

 Összesen: 18 óra 
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8. évfolyam: 
A kerettanterv által javasolt minimális óraszámot a szabadon tervezhető keretből a 8. 
évfolyamon heti 0,5 órával emeltük. Az óraszám emelésével elsősegély nyújtási-, 
csecsemő és betegápolási-, pénzgazdálkodási- és háztartási ismeretek tanítása válik 
lehetővé. Mindezek az életviteli kompetenciák fejlesztéséhez járulnak hozzá. 
 

 Témakör Órakeret 

1. Háztartás, munkamegosztás, munkaszervezés 2 

2. Pénzgazdálkodás 3 

3. 
Egészség, betegség; Elsősegélynyújtás; Csecsemő-
ápolás 

10 

4. 
Háztartási ismeretek –ételkészítési eljárások; 
Egészséges táplálkozás, tápanyagok 

3 

 Összesen: 18 óra 

 

20.5. Szabadon tervezhető foglalkozások tartalmi elemei Bárdudvarnokon 

20.5.1. Magyar nyelv és irodalom: 
1. évfolyam: 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Olvasás – írás megtanítása – új anyag 10 

2. Olvasás, szövegértés fejlesztése - gyakorlás 10 

3. Íráskészség – gyakorlás 10 

4. Helyesírás fejlesztése - gyakorlás 7 

 Összesen: 37 óra 

 
2. évfolyam: 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Olvasás, szövegértés fejlesztése - gyakorlás 15 

2. Nyelvtan - gyakorlás 10 

3. Nyelvtan – új anyag 6 

4. Olvasási készség fejlesztése 6 

 Összesen: 37 óra 

 
3. évfolyam: 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Olvasás, szövegértés fejlesztése - gyakorlás 10 

2. Helyesírás fejlesztése - gyakorlás 10 

3. Nyelvtan - gyakorlás 7 

4. Kulturált nyelvi magatartás 10 

 Összesen: 37 óra 



61 
 

4. évfolyam: 
 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Olvasás, szövegértés fejlesztése - gyakorlás 15 

2. Helyesírás fejlesztése - gyakorlás 10 

3. Nyelvtan - gyakorlás 5 

4. Olvasási készség fejlesztése 2 

5. Kulturált nyelvi magatartás 5 

 Összesen: 37 óra 

 

20.5.2. Matematika: 
1. évfolyam: 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. 
Számok megismerése, számfogalom kialakítása 
– új anyag 

10 

2. Relációk, függvények, sorozatok - gyakorlás 10 

3. Összeadás, kivonás gyakorlása 10 

4. Geometria 5 

 Összesen: 37 óra 

 
2. évfolyam: 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Relációk, függvények, sorozatok - gyakorlás 8 

2. Összeadás, kivonás gyakorlása 10 

3. Logikai gondolkodás kialakítása – új anyag 4 

4. Számtan – algebra 15 

 Összesen: 37 óra 

 
3. évfolyam: 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Relációk, függvények, sorozatok - gyakorlás 7 

2. Összeadás, kivonás gyakorlása 10 

3. Geometria 5 

4. Logikai gondolkodás kialakítása – új anyag 5 

5. Számtan – algebra 10 

6. 
Számok megismerése, számfogalom kialakítása 
– új anyag 

7 

 Összesen: 37 óra 

 
  



62 
 

4. évfolyam: 
 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Összeadás, kivonás gyakorlása 15 

2. Geometria 2 

3. Logikai gondolkodás kialakítása – új anyag 10 

4. Számtan – algebra 10 

 Összesen: 37 óra 

 

20.5.3. Angol nyelv: 
3. évfolyam: 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Bemutatkozás ismerkedés 4 

2. Számok, színek 5 

3. Szókincsfejlesztés 18 

4. Dalok, mondókák, szövegértés – IKT óra 10 

 Összesen 37 óra 

 
3. évfolyam: 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Szókincsfejlesztés 5 

2. Olvasási technika gyakorlása 5 

3. Párbeszédek, páros szóbeli feladatok, játékok 5 

4. Rejtvények az íráskép elsajátítására 6 

5. Ünnepek – hagyományőrzés 6 

6. 
Szövegértés fejlesztés, nyelvtani formák gyakor-
lása 

10 

 Összesen 37óra 
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21. Mindennapos testnevelés megvalósítása 

 
A köznevelési törvény értelmében 2012. szeptember 1-től került bevezetésre a 

mindennapos testnevelés. 

21.1. A mindennapos testnevelés megvalósítása Szennában 

• Testnevelés és sport foglalkozások a tantervi követelményeknek megfelelően 
alsó tagozaton heti 3 órában (111 óra/év), felső tagozaton heti 5 órában (185 
óra/év). 

• Játékos testnevelés foglalkozások keretei között alsó tagozaton heti 2 órában 
(74 óra/év), amit táncoktatásra fordítunk. 

• A testnevelés órák 3. és 6. évfolyamon úszásoktatást is tartalmaznak 18 
óra/év órakeretben. 

• 7-8. évfolyamon lehetőséget biztosítunk tanulóinknak arra, hogy heti 2 testne-
velés órát sportegyesülettel illetve tánccsoporttal kötött megállapodással tel-
jesítse. 

Az alsó tagozatos néptánc oktatás tartalmi elemei: 
1-4. évfolyamon, folyamatosan egymásra épülő tananyagrészekkel a néptánc és 
nagyrészt a mozgásos népi gyermekjátékok alapjaival ismerkednek meg a tanulók. A 
néptánc alapmozdulatait, melyek egykor természetes, hétköznapi mozdulatok voltak, 
tanítani kell: lépéseket, ugrásokat, kartartásokat, tapsokat, forgásokat. Mindezen 
alapmozdulatokat játékba ágyazva tudják elsajátítani és gyakorolni a gyermekek. 
Ezekre épülhetnek a néptánc alapelemei, a lengetők, a „háromugások”(cifrák) és 
ezek kombinációi, a párban végzett táncolás alapjai, az ugrós, a lassú és friss csár-
dás tánctípusokon belül, szűkebb hazánk, Somogy megye tánckincsének alapjaira 
helyezve a hangsúlyt. 
A tanórákon végzett tevékenységekhez tartoznak a sportszerű népi játékok elsajátí-
tása is, mint például a futó méta, csülközés, pányvázás. 
Ezen órák magukba foglalják a járásokat saját ritmusban, ritmustartással és zenére. 
Az irányváltoztatásokat kis távolságon a tanult tánclépések alkalmazásával, a párban 
való táncolást különböző összekapaszkodási módokkal. 
Az egészségvédelem, a mozgékonyság megőrzése területén is nagy segítséget je-
lentenek ezek a játékos tevékenységek. Fejlesztik a teherbírást, növelik az edzettsé-
get, segítik a szabálytudat kialakítását, a helyes kommunikációt, nagy a motiváló ha-
tásuk. 
Az egyszerű etűdök, mozgássorozatok a mozgásemlékezetet fejlesztik, ezek előadá-
sával (csoportban és egyénileg) oldódnak a gátlások, nő a gyermekek önbizalma, az 
egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok elsajátítása közben szocializációjuk is 
fejlődik. 
Első osztálytól negyedik osztályig előre haladva a gyermekjátékokba ágyazott moz-
gások szerepét egyre inkább a táncos mozgások, a tanult tánclépésekből alkotott 
gyakorló etűdök veszik át: 

• Első osztályban a gyermekjátékok szerepelnek túlsúlyban, amelyekben a lé-
pések, ugrások, szökellések játékosan gyakorolhatók, a lengetők, cifrák, tap-
sok elsajátítása még nem egészen mélyül el. 

• Második osztályban az ugrós táncok alaplépéseinek elmélyítése; eszközzel, 
(üveggel, bottal) való táncolás; párban, nyitott fogásmódban való táncolás az 
ugrósban tanult tánclépésekkel; a friss csárdásban a páros forgás kialakítá-
sa, tartás, ellentartás létrehozása a cél. 
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• Harmadik osztálytól a friss csárdás mártogatós figuráinak elsajátítása, az ed-
dig tanultak (ugrós és friss) szinten tartása és kibővítése a feladat, a zenére 
történő rövid bemelegítéssel kezdve minden órát. 

• Negyedik osztályban a lassú csárdás alapjaival ismerkednek meg a tanulók, 
az eddig tanult két tánctípus folyamatos ismétlése mellett az ugrós tánctípus 
kibővítése söprű-, sapka- és székes tánccal, a polgári társas táncok helyi vál-
tozataival is megismerkedve. 

Mindezen játékok, és a néptánc, a közösségben végzett közös szórakozás lehetővé 
teszik tanulóink lelki és testi egészségének kibontakoztatását, így járulnak hozzá a 
mindennapos testi és lelki nevelésükhöz a régi idők paraszti kultúrájának hatalmas 
tudásával, ami évszázadok alatt kristályosodott ki, így gyermekeinknek is csak a leg-
jobbat adhatja. 

21.2. A mindennapos testnevelés megvalósítása a Bárdudvarnoki telephelyen 

A tantárgy oktatására az Apáczai kerettanterv család testnevelés tanmenetét 
használjuk. 

• Testnevelés és sport foglalkozások a tantervi követelményeknek megfelelően 
heti 3 órában (111 óra/év). 

• Játékos sportfoglalkozás a napköziben heti 2 órában (74 óra/hét). 
• Lehetőség esetén néptánc oktatás heti 1 órában (37 óra/hét). 

A délutáni játékos sportórák céljai, tartalmi elemei: 
Legfőbb cél a tanulók iskolai leterheltségének ellensúlyozása, önfeledt játékpercek 
biztosítása. Alakítsuk ki bennük az igényt a rendszeresen végzett testmozgásra. 
Töltsék szabadidejüket megfelelő közösségben, éljék át a csapathoz tartozás örö-
mét, a közös felelősség élményét. Mindezt a változatos játéklehetőség biztosítása, a 
játéktanulás teszi lehetővé. 
Amit a foglalkozások során leginkább szem előtt tartunk: 

• Fejlődjön az ideg-, az izom-, és a csontrendszer, egyensúlyérzékelés, koordi-
náció, térbeli tájékozódás. A mozgásfejlesztés több célra irányul: nagymoz-
gásokra és a sportmozgásokra. 

• A nagymozgások gyakoroltatása segítse elő a fejlődésbeli egyenlőtlenségek 
csökkentését, és a finommotoros mozgást kívánó írástanulást is készítse elő. 

• A finommozgásokat fejlesztő feladatok sokszor összefüggnek a téri tájékozó-
dás fejlesztésével is. 

• A sportmozgások célja, hogy növeljék, fejlesszék a testi teljesítőképességet és 
alakítsák az adott sportághoz szükséges speciális képességeket, mozgás-
formákat. 

• Nagyon fontosnak tartjuk a labdaérzék fejlesztését. A mozgásanyag jelentős 
része ezek alapozását segíti elő. 

• A természetes mozgáskedv megőrzése játékos feladatokkal. 
• Mozgástapasztalatok bővítése, a tanórán tanultak továbbfejlesztése, kiegészí-

tése. 
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22. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezése 

 

22.1. Csoportbontásban tartott tanórák 

Iskolánkban lehetőség szerint (és szükség esetén) csoportbontásban tanítjuk 
a következő tantárgyakat: 

• Etika/Hit- és erkölcstan: 
A törvényi szabályozásnak megfelelően az etika oktatással párhuzamosan 
hit- és erkölcstan tanulására is biztosítunk lehetőséget római katolikus, re-
formátus és evangélikus felekezetű tanulók számára. 

• Informatika: 
A csoportbontást a kis létszám előnyei mellett az informatika szaktanterem 
befogadóképessége teszi szükségessé. 

• Idegen nyelv: 
Angol és német nyelv választására van lehetőség, így oktatásuk párhuzamo-
sam, csoportbontásban folyik. A nyelvtanulás hatékony oktatása is megköve-
teli a kiscsoportos foglalkozást. 

• Technika és életvitel: 
A gyakorlati ismeretek és életvitellel kapcsolatos kompetenciák minél haté-
konyabb fejlesztése érdekében a technika tantárgy oktatása fiú-lány bontás-
ban zajlik. 

Az osztálykerettől eltérő csoportkialakítással szervezett foglalkozások: 
• felzárkóztató foglalkozások, 
• tehetséggondozó foglalkozások, 
• fejlesztő foglalkozások, 
• napközis és tanulószobai foglalkozások, 
• egyéb szabadidős foglalkozások, szakkörök. 

22.2. Egyéb foglalkozások 

22.2.1. Múzeumpedagógiai foglalkozások: 
Iskolán kívüli informális és nonformális tanulással valamennyi tanulónkat él-

ményközpontú ismeretelsajátításhoz segítjük, különös tekintettel a hátrányos helyze-
tű és tanulási nehézséggel küzdő gyerekekre. 
A tanév során az alábbi (már kipróbált) múzeumpedagógiai foglalkozások közül válo-
gatunk a lehetőségek függvényében. 

Alsó tagozat: 
 

Évf.  A foglalkozás címe Témakör Helyszín 

1. 1. 
Látogatás a Szennai Skan-

zenben: Játékkészítés 
 

Szennai 
Skanzen 

 2. 
„Csülök, bige, bébic”: so-

mogyi játékok 
 

Szennai 
Skanzen 

 3. „Szép jel, szép csillag” 
A Karácsony ünnep-

köre 
Szennai 
Skanzen 

 4. „Törpe tanoda” 
Mondd, szereted az 

állatokat? 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 5. „Tavaszi szél” Húsvéti ünnepkör 
Szennai 
Skanzen 
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Évf.  A foglalkozás címe Témakör Helyszín 

2. 1. “Meseház” A népmesék 
Szennai 
Skanzen 

 2. 
„A somogyi erdők, mezők, 

vizek élővilága” 

Az erdő élővilága; A 
víz és vízpart élővilá-

ga 

Rippl-Rónai 
Múzeum 

 3. „Itt a farsang, áll a bál” A Farsang 
Szennai 
Skanzen 

 4. „Nyissuk ki a ládát!” 
Díszítőelemek a ma-

gyar népművészetben 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

3. 1. 
„Micsoda disznóság! – A kis 

gömböc” 
Hol volt, hol nem 

volt… 
Szennai 
Skanzen 

 2. “Fűben, fában…” 
A mező élővilága; 
Gyógynövények 

Szennai 
Skanzen 

 3. 
„Jelek és jelképek a magyar 

népművészetben ” 
Határtalan hazában 

Rippl-Rónai 
Múzeum 

 4. 
„Süss fel nap, Szent György 

nap” 
Népszokások 

Szennai 
Skanzen 

4. 1. „Ősszel érik...” 
Növények a környeze-

tünkben 
Szennai 
Skanzen 

 2. "Kollázs és asszamblázs" 
Téli képeslap készté-

se 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 3. „Éltető elemünk : a víz” Élőhelyünk a Föld 
Fekete Ist-

ván Látoga-
tó Kp. 

 4. „Cucorkázás” A Pünkösd ünnepköre 
Szennai 
Skanzen 

 
Felső tagozat: 

 

Évf.  A foglalkozás címe Témakör Helyszín 

5. 1. Legyünk mi is régészek! A történelem forrásai 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 2. Arcrekonstrukció Az őskori ember 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 3. Rendhagyó történelem óra A középkori Európa 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 4. Így éltünk mi 
A magyar történelem 

kezdetei 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 5. 
Kaposszentjakabi bencés 

apátság 
A középkori Európa 

Rippl-Rónai 
Múzeum 

 6. Fűben, fában… 
Az ember szervezete 

és egészsége 
Szennai 
Skanzen 

 7. Sárból, fából .. Honismeret 
Szennai 
Skanzen 

 8. 
„Munkák a házban és a ház 

körül” 
Honismeret 

Szennai 
Skanzen 

6. 1. Miről mesélnek az érmék? 
A virágzó és hanyatló 

Magyarország 
Rippl-Rónai 

Múzeum 
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Évf.  A foglalkozás címe Témakör Helyszín 

 2. Boszorkányok 
Magyarország az új-

kor kezdetén 
Somogy Me-
gyei Levéltár 

 3. Szigetvári vár 
Magyarország az új-

kor kezdetén 
Szigetvári 

Vár Múzeum 

 4. Láss, beszélj a kezeddel Érzékenyítés 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 5. Restaurátorfoglalkozás 
Vizuális kultúra fej-

lesztése 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 6. 
Kapcsolatok az erdei élet-

közösségben 
Az erdő életközössé-

ge 
Erdők Háza 

 7. Bagolyköpet boncolás 
Az erdő életközössé-

ge 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

7. 1. Rovarvilág, csodavilág 
Élőlények rendszere-

zése 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 2. A „kukoricás stílus” 
XIX. század művé-

szete 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 3. Somogyi betyárok 
A dualizmus kora 
Magyarországon 

Somogy Me-
gyei Levéltár 

8. 1. Kollázs és asszamblázs Modern művészet 
Rippl-Rónai 

Múzeum 

 
Ezen kívül időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozá-

sokat is igénybe veszünk. 

22.2.2. MindLab foglalkozások: 

Logikai táblás játékokkal a tudatos gondolkodás alakításában 

A MindLab egy tudományosan kidolgozott gondolkodásfejlesztő program, 
amely gondolkodtató társasjátékok felhasználásával összetett gondolkodási és élet-
vezetési képességek elsajátítására összpontosít. 
Segít tartósan koncentrálni, érthetően és pontosan kommunikálni, érzelmet kulturált 
módon kifejezni, szabályokat betartani, társakkal együttműködni, lényeges informáci-
ót elválasztani a lényegtelentől. Önuralomra, ismeretszerzésre, tudatos gondolkodás-
ra tanít, s arra, hogy a diákok képesek legyenek problémát megoldani, döntést hozni, 
kapcsolatot építeni és meglevő erőforrásaikkal gazdálkodni. A játékhelyzetekből –
győzelem, vereség, provokáció, öröm, kudarc – fakadó érzelmi tapasztalatok hozzá-
segítik a diákokat a tudatos önelemzéshez. A kreativitás és az elemzőkészség szin-
tén fejlődik a játék során. 
A játék következtében sémák alakulnak ki az agyban, mely sémákat a gyerekek 
használják, beépítik mindennapi életükbe. Megtanulják, hogy döntési helyzetben 
meg kell állni, mérlegelni kell és csak a megfelelő áttekintést követően szabad dön-
tést hozni. 
A tanítás során építünk arra, amit MindLab foglalkozásokon elsajátítanak a gyerekek. 
Különös figyelemmel az információgyűjtésre és rendezésre, a logikai gondolkodásra, 
a szóbeli kifejezőképességre, a hasonlóságok felfedezésére, az ok-okozati össze-
függésekre, valamint a kérdésfeltevésre. A kérdésfeltétel az egyik leghatékonyabb 
problémamegoldó és információszerző stratégia, mivel a megfelelő kérdések feltevé-
se vezet el a probléma megoldásához. Ha a diák gondolatait tisztán, világosan tudja 
kifejezésre juttatni, akkor jó esély van arra, hogy megértik. 
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Ha a tanulóban tudatossá válik a gondolkodási folyamat, lényegesen javul az iskolai 
teljesítménye. 
A MindLab egyaránt alkalmas tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. 
A foglalkozások a tanórán kívüli tehetséggondozás részeként évfolyamonként heti 
egy alkalommal 45 perces időtartamban kerülnek megtartásra 2-6. évfolyamon. A 
játékok és a módszer bérlését a Mind Lab Hungary 2008 Kft –től éves szerződéssel 
biztosítjuk. 
 

23. A tanulók mérésének, értékelésének elvei 

 

23.1. Az 1. évfolyamos tanulók képességvizsgálata 

A beérkező első osztályosok szűrésére szeptember végén, október elején ke-
rül sor a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményének 
munkatársai részéről. A vizsgálat eredményeiről írásban értesítenek bennünket. E 
dokumentum, illetve a tanítók év eleji megfigyelése alapján döntünk arról, hogy kik 
vegyenek részt a DIFER mérésben. 

A DIFER több, az iskolai készségeket megalapozó területeket mér, így vi-
szonylag átfogó képet kaphatunk egy-egy gyermek aktuális állapotáról. A kiértékelést 
közösen, a tanító kollégákkal együtt végezzük el, s döntünk a fejlesztés főbb területe-
iről, irányáról. 

23.2. Magatartás és szorgalom értékelése 

23.2.1. A magatartás értékelésénél fontos tényezők: 
• A tanuló felelősségtudata kötelességeivel illetve vállalt feladataival szemben. 
• Felelősségérzete társaival kapcsolatban (személyi jogok tiszteletben tartása). 
• A tanórák illetve az ahhoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozások rendjének be-

tartása. 
• Az iskolai foglalkozásokon kívül, de iskolai felügyelet alatt tanúsított, a társa-

dalom erkölcsi elvárásainak megfelelő magaviselete. 
• Házirend szabályainak betartása. 
• Társaival, felnőttekkel szemben tanúsított viselkedése. 

A minősítés kategóriái: 
• PÉLDÁS: az a tanuló, aki az előbb felsorolt követelményeknek általában ele-

get tesz, feladatait önként és maradéktalanul ellátja. Magaviseletében pél-
damutató, fegyelmező intézkedésben nem részesült. 

• JÓ: az a tanuló, aki magaviseletével a rendet nem zavarja, a rábízott feladato-
kat teljesíti. Fegyelmező intézkedésben nem részesült. 

• VÁLTOZÓ: az a tanuló, aki feladatait nem látja el, komolytalan viselkedésével 
zavarja a tanórák rendjét, anyagi felelősségének nincs tudatában. Veszélyez-
teti társai testi épségét, felnőttekkel tiszteletlen. Fegyelmi intézkedések közül 
szaktanári illetve osztályfőnöki figyelmeztetésben (figyelmeztetésekben) ré-
szesült. 

• ROSSZ: az a tanuló, aki feladatait rendszeresen nem látja el, szándékos 
rendbontó, felelőtlenségével anyagi kárt okoz, társainak testi épségét szán-
dékosan veszélyezteti, ezáltal baleset (sérülés) okozója. Fegyelmi intézke-
dések közül igazgatói illetve tantestületi figyelmeztetésben részesült. 

23.2.2. A szorgalom értékelésénél fontos tényezők: 
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• A tanuló képességeinek, lehetőségeinek megfelelően végzi-e tanulmányi 
munkáját, ennek megfelelő eredményeket mutat-e fel? 

• Tanórai munkához való viszonya, aktivitása mentalításának megfelel-e? 
• Tanórát követő kötelességeinek (önálló tanulás, házi feladat) eleget tesz-e? 
• Az általa választott tanórán kívüli elfoglaltságok (fakultáció, szakkör) követel-

ményeinek eleget tesz-e? 
• Tanórán bevonható-e kiegészítő ismeretek szerzésébe, s azok továbbadásá-

ba? 
• Eszközeit, felszerelési tárgyait megfelelő karbantartás mellett rendszeresen 

hordja-e? 
• Elvégzett munkájának jellege az elvárásoknak megfelel-e? 

A minősítés kategóriái: 
• PÉLDÁS: az a tanuló, aki képességeinek és lehetőségeinek megfelelően ta-

nul, többletmunkát vállal, annak hiánytalanul eleget tesz. A tanórán aktívan, 
de nem rendbontóan vesz részt. Taneszközei szükség esetén mindig rendel-
kezésre állnak. Feladatait pontosan és precízen látja el. 

• JÓ: az a tanuló, aki többé-kevésbé képességeinek és lehetőségeinek megfe-
lelően tanul, de többletmunkát nem, vagy nehezen vállal. Tanórai aktivitása 
mentalításának megfelelő. 

• VÁLTOZÓ: az a tanuló, akinek teljesítménye képességeihez és lehetőségei-
hez viszonyítva alkalmanként illetve egy- egy tantárgyból marad el, munkája 
figyelmetlenségből eredően szétszórt, pontatlan. Felszerelési tárgyait hanya-
gul kezeli. Házi feladatai gyakran hiányoznak, jegyei különösebb ok nélkül 
romlanak. 

• HANYAG: az a tanuló, aki messze képességei alatt teljesít, több tantárgyból, 
rendszeresen, s órai munkája passzív. Feladatai hiányoznak, eszközei hasz-
nálhatatlanok és szintén hiányoznak. (Elégtelen félévi illetve év végi osztály-
zatot kapott.) 

23.2.3. A magatartás - szorgalom értékelésének végrehajtása: 
Iskolánkban a magatartás - szorgalom tantestületi értékelésére évente 6 alkalommal 
kerül sor: 

• Október második fele 
• Téli szünet előtt 
• Félévi osztályozó (január vége) 
• Tavaszi szünet előtt 
• Május második fele 
• Év végi osztályozó (június) 

Ezek értékelő illetve a félévi és év végi esetén osztályozó értekezletek, melye-
ken valamennyi pedagógus részt vesz. Az értekezleten az eddigi gyakorlathoz ha-
sonlóan az osztályfőnök tanulónként javaslatot terjeszt elő a magatartás- szorgalom-
értékelésre, melyet a tantestület megvitat, majd elfogad. E javaslatot az osztályban 
előkészítő munka előzi meg. Az osztályfőnök a javaslatát a tanulók bevonásával, 
azok reális ön- és emberismeretét illetve értékelését fejlesztve, gyakorolva állítja ösz-
sze. 

23.3. A tanulók értékelésének alapelvei 

23.3.1. A tanári ellenőrzés, értékelés funkciói: 
• Az iskolai munka folyamatos visszajelzésének eszköze, 
• a motiváció egyik eszköze, 
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• az elvárt, közérthető és a tanulók illetve szüleik által ismert követelményekben 
megfogalmazott ismeretekhez, tevékenységekhez való viszony, illetve mér-
tékének visszajelzésére szolgáló eszköz, 

• a tanulónak a tanulócsoporton belüli relatív helyzetének meghatározását szol-
gáló eszköz, 

• a versenyorientáció, az értékorientáció, a siker és a kudarc jelzésének eszkö-
ze, 

• az önismeret formálását, visszajelzését szolgáló eszköz, 
• az elvárt képességek szintmérésének eszköze, 
• az előrehaladás, fejlődés mérésének eszköze. 

23.3.2. A tanári értékeléssel, szemben támasztott követelmények: 
• Legyen egyszerű, áttekinthető, kiszámítható, a tanulók és szüleik által ismert 

és elfogadott, azonos feltételeket teremtő, 
• legyen differenciált, személyre szóló, az eltérő gyermekeknek eltérő sikereket 

biztosítson, 
• a sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontjai a tanuló önma-

gához mért fejlődése, az ismeretek elsajátítása, a képességek minőségi és 
mennyiségi gyarapodása kell, hogy legyen, 

• preferálja a tehetséget és a szorgalmat, 
• jelezze a tanuló számára a csoporton belüli relatív helyzetét éppúgy, mint szü-

lei, környezete számára, 
• segítse elő egy tantárgyhoz való pozitív belső viszony, illetve a helyes viselke-

dési és magatartási formákhoz való pozitív beállítódás kialakulását. 

23.3.3. Az ellenőrzés és minősítés alapelvei: 
• Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak sajátosságainak fi-

gyelembe vételével a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakor-
lati tevékenysége alapján ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben 
tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

• A tanulók tanulmányi teljesítményét, előmenetelét elsősorban az alapján érté-
keljük, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tanterv-
ében előírt, az adott tantárgyra vonatkozó követelményekhez; figyelembe vé-
ve azt is, hogy a tanulók képességei, eredményei hogyan változtak – fejlőd-
tek-e, vagy hanyatlottak – az előző értékelés óta. 

• Az első évfolyamon minden tantárgy esetében negyedévente, illetve a félév és 
a tanév végén szövegesen értékeljük a tanulók teljesítményét. 

• 2. évfolyamon az I. félévben szövegesen, a II. félévtől már érdemjegyekkel ér-
tékelünk. 

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

• Szummatív mérések értékelésekor általában a következő teljesítmény-
határokat vesszük figyelembe: 
o elégséges 30%-tól, 
o közepes 50%-tól, 
o jó 75%-tól, 
o jeles 90%-tól. 

Ezek a határok csak irányadóak. A tantárgy és az adott témakör függvényé-
ben változhatnak. 

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

• 1-4. évfolyamon a tanult tantárgyak követelményeinek teljesítéséről a tanulók 
a félév és a tanév végén átfogó írásbeli dolgozatban adnak számot. 

• 1-8. évfolyamon a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóbeli feleletük 
és írásbeli munkájuk alapján is értékeljük. 

• 3-8. évfolyamon az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tan-
anyagát és fő követelményeit lefedő témazáró dolgozatot írnak. Amennyiben 
a tanuló hiányzott a témazáró dolgozat írásakor, a pedagógus köteles gon-
doskodni a témazáró dolgozat pótlásáról. A pótló témazáró megírása tanórán 
kívül is megszervezhető. Az ezekre való felkészítés a korrepetálások időke-
retében szervezhető. 

• 5-8. évfolyamokon a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül külön kerül ér-
tékelésre, és minősítésre a helyesírási készség. 

• 2-8. évfolyamokon a tanulók írásbeli munkájának külalakját is értékeljük, mi-
nősítjük. A minősítés alapja a tanulók füzetvezetése, az írásbeli munkák, 
szövegalkotások külalakja. 

• A gyakorlati jellegű tantárgyak (ének-zene, testnevelés, rajz-vizuális kultúra, 
technika-életvitel, informatika) szummatív értékelésénél témakörtől, részté-
makörtől függően elsősorban a tanulók gyakorlati tevékenysége kerül értéke-
lésre. 

• A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében az 
elméleti jellegű tantárgyakból egy-egy témakörön belül minden tanulónak le-
galább 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 okta-
tása heti egy órában történik. 

• A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőket a nevelő értesíti az ellenőrző 
könyvön, e-naplón keresztül. 

23.4. A szöveges értékelés 

Az egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe vevő, ösztönző hatású, sze-
mélyre szabott, differenciált értékelés, amelyben fő hangsúly az érés, fejlődés, tanu-
lás folyamatjellegének elfogadásán van. A gyermek önmagához képest mért fejlődé-
se mellett a követelményekhez viszonyított előmenetele is értékelésre kerül. Mivel a 
gyermek sokféle tevékenységére reagál, ezért nagyon fontos a személyiség fejlődé-
se és a közösség értékrendjének alakítása szempontjából. Az értékelés mellett a to-
vábblépés útját is megjelöli konkrét, egyénre szabott módon. Így a gyermek aktív ré-
szese lehet saját fejlődésének, felelősséget vállalhat a tanulásban. 
Iskolánk az egyes időszakoknak és az elvárt követelményeknek megfelelően kidol-
gozott szöveges értékelési rendszerrel rendelkezik. Az 1-2. évfolyamon a félévi va-
lamint 1. évfolyamon az év végi értesítőbe (bizonyítványba) azt jegyezzük be, hogy a 
tanuló a tantervi követelményeknek megfelelt-e, melyik tantárgyból érdemel dicsére-
tet vagy melyik tantárgyból volt gyenge. A részletes szöveges értékelést a félévi érte-
sítő és az év végi bizonyítvány mellékleteként adjuk ki. 

23.5. A beszámoltatás és értékelés formái 

Diagnosztikus mérés: 
Célja az előzetes tudás feltárása, a tanulás hatékonyságának vizsgálata. A diagnosz-
tikai mérést az adatok elemzése kell, hogy kövesse annak érdekében, hogy döntést 
hozhassunk a további teendőkről. A helyzetelemzés eredményéről fontos a szülők és 
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a tanulók mielőbbi tájékoztatása. Ez az értékelési forma a tanulási-fejlesztési folya-
mat fontos része. 

Szummatív mérés: 
Célja a tanulmányi követelmények teljesítésének felmérése, értékelése (ismeret-
anyag és kompetenciák mérése). Fontos a követelményeknek megfelelő mérőanyag 
kiválasztása, adaptálása illetve készítése. A mérési eredmények elemzése visszajel-
zést ad a tanulási folyamat sikerességéről, a hiányosságokról. A mérést a tanulói 
teljesítmények értékelése követi. 

23.6. Projekt és témahét értékelése 

Mivel iskolánkban a projektek nem szorosan a tantárgyi oktatáshoz illetve a 
tanórákhoz kapcsolódnak, elsősorban nem osztályzatokkal történő értékelésről be-
szélünk. Itt a tanulói kompetenciák komplex értékelése zajlik, legtöbbször a projekt 
zárásakor. 
Az értékelésnél hangsúlyos szerepet tölt be a tanuló önállósága, együttműködési 
készsége, felelősségvállalása és kreativitása az életkori sajátosságaiknak és képes-
ségeiknek megfelelően. Jutalomban részesülhetnek a gyűjtőmunkát végzők, az elő-
zetes feladatokban és csoportmunkában résztvevők, a projekttel kapcsolatos produk-
tumot előállítók illetve pályázatokon résztvevők. 

23.7. A tanulók fizikai állapotának mérése 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai 
testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. A fizikai fittségi mérésben a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban tanulók vesznek részt az 5. évfolyamtól. A mérési ada-
tok értékelése a NETFIT® rendszerbe történő feltöltés után elektronikus úton törté-
nik. 

A fizikai fittségi mérés elemei: 
• 30m, 60m, 100m síkfutás korosztálynak megfelelően 
• Cooper teszt (12 perces futás, illetve gyaloglás) 
• 10×5 m-es ingafutás 
• mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 
• hanyattfekvésből felülés 
• helyből távolugrás 
• hanyattfekvésben törzsemelés 
• medicinlabda hajítás hátra 
• egykezes lökés 
• labdaadogatás falhoz 
• 4 ütemű fekvőtámasz 

23.8. Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

• A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola helyi tan-
tervében előírt, minimális tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon 
minden tantárgyból teljesítette. 

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

• Ha a tanuló 2-8. évfolyamon, tanév végén háromnál több tantárgyból szerez 
„elégtelen” minősítést, és nevelőtestületi határozat nem teszi lehetővé a javí-
tóvizsgát, az évfolyamot ismételni köteles. 
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• Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt kö-
vetelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az 
első évfolyamon folytatja. Ebben az esetben bizonyítvány helyett igazolást 
kap a tankötelesség teljesítéséről. 

• A tanuló a szülő kérésére is ismételhet évfolyamot az intézményvezetővel tör-
ténő egyeztetés után. 

• A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi minősítés megállapí-
tásához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 
o az iskola igazgatója felmentette valamely tantárgyból a tanórai foglalko-

záson való részvétel alól, 
o az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tárgyból a ta-

nulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 
o egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 
o magántanuló volt. 

Az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos szabályozás részletei a Pedagógiai 
program erre vonatkozó fejezetében olvashatók. 

 

24. A mulasztások igazolása 

 

24.1. Távolmaradást igazolhat 

• A szülő: családi okokra hivatkozva tanévenként három nap áll rendelkezésére. 
• Az orvos: egészségügyi okra hivatkozva. 
• Az osztályfőnök egyéb okokra hivatkozva (tanulmányi verseny, nyílt nap láto-

gatása, iskola képviselete vetélkedőn, sportrendezvényen, stb.). 
• Az iskola igazgatója: a szülő írásos kérésére, rendkívüli (családi) okok esetén. 

24.2. Igazolatlan mulasztások következményei: 

• A tanóráról való késések háromszori ismétlődése után 1 igazolatlan óra, figye-
lembe véve a szándékosság nélküli késéseket (autóbusz késése, orvosi 
vizsgálat, hivatalos ügyintézés stb.). 

• Az első igazolatlan nap után a szülő értesítése. 
• Újabb igazolatlan mulasztás(ok) esetén az ifjúságvédelmi felelős és a hivata-

los szervek (családsegítő, jegyző) értesítése. 
• Többszöri igazolatlan mulasztás estén változónál jobb magatartási értékelés 

nem javasolt. 
 

25. Házi feladatok meghatározásának elvei 

 

25.1. Általános alapelvek: 

• A házi feladatnak mindenkor a tanórán tanultak alaposabb elsajátítását, gya-
korlását kell szolgálnia, tehát a tanórán előkészített. 

• Az ettől eltérő feladatok (kutatómunka, megfigyelések, szorgalmi feladatok) 
szintén a tananyaghoz kapcsolódók, de a tananyag kiegészítését, önálló is-
meretszerzést (tájékozódás könyvtárban, Interneten), a motiváció felkeltését 
(érdekességek), a feladatok differenciálását (gondolkodtató feladatok) teszik 
lehetővé. 
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• A házi feladatnak (mind minőségi, mind mennyiségi szempontból) alkalmaz-
kodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, az osztály órarendjéhez, elfog-
laltságaihoz és összetételéhez. 

• A tanár nem csupán feladja, hanem a gyerekekkel megbeszéli, értelmezi az 
adott feladatot. Szükség esetén példát mutatunk a megoldásra is. 

• Régebbi ismeretek alkalmazásánál felhívjuk erre a tanulók figyelmét. 
• Szóbeli házi feladat esetén mindenkor egyértelműen jelöljük ki az elolvasandó, 

megtanulandó részt a tankönyvben. 
• Mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulók több tantárgyból kapnak házi 

feladatot, így annak mennyisége, időtartama nem haladhatja meg a 15-20 
percet. 

• A házi feladat feladása óra végén történik. Felírjuk a táblára, meggyőződünk 
róla, hogy a tanulók megértették, lejegyezték a feladatot. Ha egy feladat fel-
adására már az óra folyamán sor került, óra végén arra ismét emlékeztetni 
kell a tanulókat. 

25.2. Házi feladatokkal fejlesztendő területek 

25.2.1. Alsó tagozat: 
 

Tantárgy Amit gyakoroltat, fejleszt Időtartam, mennyiség 

Irodalom (olva-
sás, memoriter) 

Olvasás technika, kifejező, 
értő olvasás 

Mindennapos, tanulók 
egyéni adottságaihoz 

mért mennyiség 

Memória fejlesztése, kifeje-
ző versmondás 

Hosszabb időre szól (1 
hét) 

Írás Betűk helyes alakítása 
3-4 sor a füzetben, gya-

korlókönyvben 

Nyelvtan Helyesírás 
4-5 mondat, illetve 1-2 

feladat 

Matematika 
Mechanikus számolás, 

gondolkodás 
2-3 feladat 

Környezetismeret 

Gyűjtés, kutatás, megfigye-
lés 

Hosszabb idő (1 hét), 
rajzos feladatok 

Szóbeli: tanult, fontos isme-
retek elmélyítése 

4-5 mondat 

 

25.2.2. Felső tagozat: 
 

Tantárgy Amit gyakoroltat, fejleszt Időtartam, mennyiség 

Nyelvtan 
Tanult szabályok, ismeretek, 

definíciók alkalmazása, önelle-
nőrzés 

2-3 feladat. Minden eset-
ben a helyesírás gyakor-
lását is szolgáló feladat 

Irodalom 

Olvasás technika, értő olvasás, 
reproduktív szövegalkotás 

szóban és írásban 

Tanórán feldolgozott szö-
veg alapján, minden alka-

lommal 

Szókincsfejlesztés 
Alkalmanként 1-1 ilyen 

feladat 

Memóriafejlesztés 
Rendszeres, hosszabb 

időre szól 
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Tantárgy Amit gyakoroltat, fejleszt Időtartam, mennyiség 

Idegen nyelv 

Szókincsbővítés (a nyelvtanu-
lás elengedhetetlen feltétele) 

Az órán megbeszélt sza-
vak mennyiségétől függő 

Helyesírás, mondatalkotás, 
nyelvtani szabályok gyakorlása 

1-2 feladat, 

Matematika 

Tanórán tanultak alkalmazása, 
begyakorlása 

Minden alkalommal 2-3 
feladat (több részből álló 

feladat esetén 1-2) 

Problémamegoldás, gondolko-
dás fejlesztése 

Szintén az anyaghoz 
kapcsolódó 1-1 feladat 

(szorgalmi feladat) 

Történelem 
Művészettörténet 
Természetismeret 

Földrajz 
Biológia 

Szóbeli: a tanórán megtárgyalt 
tananyag elmélyítése, fogal-

mak, összefüggések, jelensé-
gek ismerete 

Munka intenzitásától és a 
tanuló képességeitől füg-

gő 

Írásbeli: az előbb felsoroltak 
gyakorlása, önellenőrzés, ese-
tenként önálló ismeretszerzés 

Alkalmanként 1-3 feladat 

Kutatómunka 
Nem rendszeres (szor-

galmi feladat) 

Fizika 
Kémia 

Szóbeli: a tanórán megtárgyalt 
tananyag elmélyítése, fogal-

mak, összefüggések, jelensé-
gek ismerete 

Munka intenzitásától és a 
tanuló képességeitől füg-

gő 

Írásbeli: a tantárgyakat jellem-
ző számítások 

Alkalmanként 1-2 feladat 

Kutatómunka 
Nem rendszeres (szor-

galmi feladat) 

Ének 
Szóbeli: memoriter (dalszöveg) 

Minimum 1 hétre, 1-3 
versszak 

Írásbeli: zenei jel és kifejezés-
rendszer alkalmazása 

Alkalmanként 1-2 feladat 

Technika 

Manipulatív tevékenység (tan-
anyaghoz kapcsolódó rajzos 

feladatok, műszaki rajz, kötés, 
varrás stb.) 

Minimum 1 hétre, alkal-
manként 15-30 perc 

 

26. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének alapelvei 

 

26.1. Jutalmazások 

A jutalmazás formái: 
Azt a tanulót részesíti az iskola jutalomban, aki képességeihez mérten: 

• kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, 
• az osztály, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végez, 
• az iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön eredményesen szerepel, 
• előadásokon, bemutatókon vesz részt az iskola nevében, 



76 
 

• bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és nö-
veléséhez, 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
• szaktanári dicséret, 
• osztályfőnöki dicséret, 
• igazgatói dicséret. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát 
végzett tanulók a tanév végén: 

• tantárgyi teljesítményért, 
• példamutató magatartásért, 
• kiemelkedő szorgalomért, 
• kiemelkedő közösségi munkáért dicséretben részesíthetők. 

Az egyes tanévek végén, valamint a 8 éven át kitűnő eredményt elért tanulók okleve-
let és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 
előtt vehetnek át. 
Nevelőtestületi dicséretben az a példás vagy jó magaviseletű és szorgalmú tanuló 
részesül 

• alsó tagozaton, aki 3 tantárgyból tantárgyi dicséretet kap, és nincs jelesnél 
rosszabb érdemjegye; 

• felső tagozaton, aki 4 tantárgyból tantárgyi dicséretet kap, és maximum két 4-
es érdemjegye van készségtantárgyból. 

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutató-
kon eredményesen szereplő tanulók szaktanári vagy osztályfőnöki dicséretben ré-
szesülhetnek. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutató-
kon az alábbiak az irányadók: 

• körzeti verseny első 3 helyezettje szaktanári dicséretben részesül; 
• megyei és regionális verseny első 3 helyezettje osztályfőnöki dicséretben ré-

szesül; 
• országos verseny első 6 helyezettje igazgatói dicséretben részesül; 

Az országos levelező versenyeken részt vevő diákokra, akik a verseny levelező ré-
szét követően megyei és/vagy országos döntőn vesznek részt, a jutalmazást tekintve 
is a fentiek az irányadók. 

26.2. Fegyelmezések 

Szóbeli figyelmeztetések: 
Enyhébb kihágások nevelő hatású rendszabályozása esetén. 

Írásbeli figyelmeztetések: 
• Szaktanári figyelmeztetés:  

o tanórák többszöri megzavarása, 
o házi feladatok és felszerelés rendszeres hiánya, 
o rágógumi, szotyola, óra alatti étkezés, 
o tanórát megzavaró, nem a felszereléshez tartozó eszközök, játékok 

használata, 
o sérülést nem okozó, többszöri verekedés, 
o felelőtlen rongálás, 
o felnőttekkel szembeni durvább tiszteletlenség. 

•  Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás: 
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o tanórák nem a felszereléshez tartozó eszközökkel (mobiltelefon) való 
megzavarása, 

o sérülést okozó verekedés, mások testi épségének veszélyeztetése, 
o szándékos rongálás, 
o tulajdon tiszteletben tartásának megszegése (kisebb felszerelési tár-

gyak eltulajdonítása), 
o kisebb fegyelmi vétségre való felbujtás, 
o iskola engedély nélküli elhagyása. 

• Igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás: 
o súlyos sérülést okozó verekedés, testi épség védelmének megszegése, 
o előre megfontolt lopás, nagyobb értékű tárgyak, pénz eltulajdonítása 

(bizonyított esetben), 
o iskola területén (iskolai rendezvény alatt) való italozás, alkoholos ital 

behozása (bizonyítottan), 
o iskola területén (iskolai rendezvény alatt) való dohányzás (bizonyítot-

tan), 
o súlyosabb fegyelmi vétségre való felbujtás. 

•  Fegyelmi eljárás: 
o igen súlyos, a közösséget és annak tagjait egészségileg, erkölcsileg 

veszélyeztető vétség(ek) elkövetése esetén fegyelmi tárgyalás, annak 
minden következményével. 

A nevelő testület dönthet arról, hogy az iskolát képviselő eseményeken, iskolai ren-
dezvényeken, kirándulásokon az a diák nem vehet részt, akiért fegyelmezetlen ma-
gatartása miatt a tanár felelősséget nem vállal. 



78 
 

27. Tananyag és követelmény rendszer 

 

27.1. Magyar nyelv és irodalom 

27.1.1. Alsó tagozat 

1) Általános nevelési célok 
A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével 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, eredmé-
nyesebb lesz együttműködése társaival és a felnőttekkel. Kiemelkedő cél az olvasás révén való tájékozódás megismertetése és az írásbeli 
nyelvhasználat alapjainak lerakása. 

2) Fejlesztési feladatok 
a) A megfelelő olvasási és íráskészség fejlesztése 
• A pontos és folyamatos olvasási készség elsajátíttatásán túl az 1-4. évfolyam feladata az értelmező (interpretáló), a kritikai és kreatív ol-

vasási képesség megalapozása is, valamint a kifejező felolvasás és szövegmondás gyakoroltatása. 
• A kézírás megtanításával alapozzuk meg a tanulók írásbeli nyelvhasználatát. A betűformák, betűkapcsolások elsajátításán keresztül ve-

zet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely alkalmas az írás eszközi használatára. El 
kell érniük a tanulóknak a betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélküli írást, a tanult helyesírási szabályok megtartását.  

b) Az irodalom és az olvasó kapcsolatának alakítása, a szövegértés fejlesztése 
• Erősítenünk kell a gyermekek fogékonyságát az irodalmi művek érzelmi, erkölcsi, esztétikai értékei iránt. Ismerkedjenek meg a népköl-

tészettel és az igényes műköltészettel, klasszikus, a kortárs hazai és a határon túli magyar irodalommal, lakóhelyükön élő nemzeti ki-
sebbségek irodalmával. Az olvasott szövegek jelentésének kibontásán kívül fedezzenek fel néhány alapvető irodalmi témát és motí-
vumot a különféle műfajokban, közülük néhányat tudjanak kapcsolni más művészeti ághoz is. Ismerjék meg a lakóhely irodalmi, törté-
nelmi és művészeti vonatkozásait, és az olvasott művekhez kapcsolódó nevezetes emlékhelyeket. 

• Kiemelkedő jelentőségű a szövegértés gondozása, amely megalapozza a tanulás egész későbbi folyamatát, fejleszti az intellektuális 
képességeket, szélesíti a tanulók látókörét. A szövegértés feltétele a folyamatos hangos és néma olvasás, a szöveghű, a jelentést ér-
telmező 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 megértését segítsék a különféle szövegelemző eljárások. A feldolgozás során a tanulók szembesüljenek élethelyze-
tekkel, magatartásformákkal. Szerezzenek gyakorlatot a szereplők cselekedeteinek megítélésében, ezáltal fogékonyságra, együttér-
zésre tehetnek szert mindennapi erkölcsi választásaikban. 

c) Szövegalkotási képesség formálása, a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása 
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• A szóbeli és az írásbeli szövegalkotó képesség fejlesztése különböző témájú és szövegtípusú olvasmányok feldolgozásával valósul 
meg. Ezek szolgáljanak mintául a gyermekek fogalmazásaihoz, reprodukálásuk jelentse a szövegalkotás első lépéseit. Nyissanak utat 
a későbbi kreatív alkotásokhoz: a képzelet, az érzelmek önálló kifejezéséhez. Egyúttal forrásai az árnyalt, gazdag szókincs kialakítá-
sának, járuljanak hozzá az önkifejezés igényének és képességének fejlődéséhez.  

d) Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos alakítása 
• A tudatos nyelvszemlélet alakításához elengedhetetlenek a magyar nyelv rendszerére vonatkozó alapvető ismeretek, feltárásukat már 

az alsó tagozaton megkezdjük. A nyelvtani ismeretekhez kapcsoljuk a helyesírási alapismeretek nyújtását és folyamatos gyakoroltatá-
sukat. 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 alkalma-
zása saját szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikban. 

e) A tanulási képesség fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák tanítása 
• Már az alsó tagozaton megismertetjük a tanulókat az ismeretszerzés írásbeli forrásaival, lehetőségeivel, a könyv- és könyvtárhasználat-

tal. A tanulók tanulmányozzák a szótárakat, gyermeklexikonokat, enciklopédiákat. Tudják a gyűjtött adatokat célszerűen elrendezni, 
vázlatot készíteni tanítói segítséggel. Elemi gyakorlottságot kell szerezniük a tanulóknak az információk felhasználásában, a tanult is-
meretek tömörítésében, összefoglalásában. 

• Könyvtárhasználat: A könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése (tartalomjegyzék, bevezető, fülszöveg alapján, illetve átlapozás-
sal). Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával: könyvek keresése bármely tantárgyi témához egyénileg vagy társakkal együttműköd-
ve. Segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések magyarázatára, személyekhez, té-
mákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag bővítésére. Források azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid 
följegyzés készítése a felhasznált könyvekről. 

3) Fejlesztendő kompetenciák 
• Anyanyelvi, kommunikációs készségek: 

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

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

• Tudásszerző kompetenciák: 
probléma érzékenység; probléma megoldás; képzelet; rendszerező képesség; metakogníció 

• Gondolkodási képességek: 
gondolkodási műveletek; kritikai gondolkodás 

• Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 
szövegalkotással, önkifejezéssel összefüggésben; tartalom és forma egységével összefüggésben; esztétikus külalak és a helyes kiej-
téssel összefüggésben 

• Szociális és állampolgári kompetenciák: 
kötelességek; együttműködés, alkalmazkodás, társas viselkedés; segítőkészség; kompromisszumokra törekvés 
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• Énkép, önismeret: 
reális értékelés; önbizalom, önérvényesítés; önkritika 

• Hon- és népismeret: 
népköltészet, népszokások; közmondások, szólások; 

• Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra: 
nyelvünk a világ nyelvei között;  nyelvtípusok; nyelvrokonság 

4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
• A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket.  
• Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. 
• A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  
• Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.  
• Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit.  
• Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. 
• Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
• Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontos-

ságra törekvően olvasson fel.  
• Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.  
• Írása legyen rendezett, pontos. 

5) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 1. évfolyam 
Az első évfolyam végén a továbbhaladáshoz nem határozunk meg minimum követelményeket, az első és második évfolyamot egy fejlesztési 
szakasznak tekintjük. 
 

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 kör-
nyezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, véle-
mények pontosabb kifejezése. 

Fejlesztési követelmények: Érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értel-
mesen válaszol; használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének illendő nyelvi formáit; bekapcso-
lódik a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok szabályaihoz; eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében. 
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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 előadása párokban, együttműködés a társakkal. Szi-
tuációs játékkal: köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás. Kitartó mesehallgatás. A nyelvi 
tudatosság fejlesztése: analizálás: szótagolás, hangokra bontás, szintetizáló gyakorlatok: szótagok, szavak alkotása. Mondatalkotás ese-
mény-képről. A tájékozódás gyakorlása térben és síkban. Az olvasáshoz, íráshoz szükséges helyes testtartás szoktatása. 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése I.- az olvasástanulás előkészítése (Órakeret: 24 óra) 

Fejlesztési cél: Az olvasástanulás előkészítése 

Fejlesztési követelmény: Nyitott, motivált, érdeklődő az olvasás tanulásában; rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az 
olvasást, írásbeliséget követően; részképességei elérték a szükséges 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, megkülönböztető képesség, figyelem, tempó, ritmus, 
szókincs, nyelvhasználati szabályok, kommunikációs képességek, irányok felismerése, relációs szókincs, nyelvi tudatosság). 

3. Olvasás, az írott szöveg megértése II.- az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási 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 nyomtatott kis és nagybetűit; ismeri a betű-
hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; 
biztos betű-felismerési, összevonási képességgel rendelkezik; ismeri olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; rendelkezik az olvasásra, 
annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az életkornak megfelelőek; biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, 
mondatokat életkori sajátosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket. 
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Tananyag 

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

4. Olvasás, az írott szöveg megértése III – 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 eseményeiről; nemzeti ünnepeinkről, jelképeinkről).  Ma-
gabiztos 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, értelmezé-
se, értékelése, egyszerű következtetések levonása. 

5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése (Órakeret: 5 óra) 

Fejlesztési cél: irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl.: vers, mondó-
ka, 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 mindennapi életből, a természeti környezetből 
vett témájú rövid szépirodalmi művek, versek és prózai alkotások, ismeretterjesztő művek. Az olvasottak tartalmának és címének összefüg-
gése. 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 készíté-
se. A vers hangulatának fölismerése, ritmizálása 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 tudatossá-
ga, 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 
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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, betű-
elemek vázolása, írása. Helyes írásszokások kialakítása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás). 
A megfelelő írásszokások alapozása. Az írástevékenység megkezdése, betűelemek alakítása, kapcsolása 

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 figye-
lembevételével. Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, 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, szószerkezetek, rövid mondatok írása. Be-
tűkapcsolatok, rövid szavak írása. A hangok időtartamának jelölése. Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: Hat betűnél nem hosszabb sza-
vak 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, szószerkezetek, 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, mondatok és rövid szövegek írásakor. Helyes írás-
szokások alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás).Írástechnika fejlesztése másolással, tollbamondással, látó-halló tollbamon-
dással, emlékezetből 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 anyanyelvhasználat 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, kézcsúszta-
tás).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. 
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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. 

11. Tanulási képesség fejlesztése (Órakeret: 15 óra) 

Fejlesztési cél:  A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanu-
lás képességének támogatása, fejlesztése 

Fejlesztési követelmények: A tanító irányításával motiváltan tanul;A tanulási folyamat során változatos tevékenységeket és több érzékszer-
vet is használ. A tanítás külső és belső feltételeinek megismerése. 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 segítsé-
gével: ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált memória-gyakorlatok, szövegtanulási technikák. A fantázia és képzelet aktiválá-
sa a megismerés érdekében.A kép és a szöveg kapcsolata. Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg kiegészítő hatása. A könyvtárhaszná-
lat alapvető szabályainak megismerése. 

12. Az ítélőképesség az erkölcsi, az esztétikai és történeti érzék fejlesztése, társadalmi ismeretek (Órakeret: 4 óra) 

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

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. Alapvető 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. 
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B. 2. évfolyam 

 

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 kör-
nyezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemé-
nyek pontosabb kifejezése. 

Fejlesztési követelmények: Érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értel-
mesen válaszol; használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének illendő nyelvi formáit; bekapcso-
lódik a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok szabályaihoz; eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében. 

Tananyag: 
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés. Légző gyakorlatok: szavak, szószerkezetek, mondatok, mondókák után mondása. A hangok 
időtartamának érzékeltetése a szavakban. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a beszédben és hangos olvasáskor. Rokon 
értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése értelmezése. A gyűjtött szavakkal mondatalkotás, hiányos szöveg kiegészítése. Beszélgetés 
adott vagy választott témáról. A beszélgetőtárshoz igazodó udvarias nyelvhasználat, a nem verbális eszközöknek a beszédhelyzethez al-
kalmazkodó használata. Szituációs játékok a kulturált nyelvi viselkedés gyakorlása. Az aktív szókincs bővítése, pontosítása szövegkörnye-
zetben 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 felnőt-
tek és a kortársak udvarias megszólítása és a szituációnak megfelelő nyelvhasználat alkalmazása. Nem verbális jelzések tartalmának felis-
merése, használata beszéd közben. Önismereti gyakorlatok, szerepjátékok. Szituációs játékkal: köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, 
ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás 

Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. 
Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A mindennapi kommuni-
káció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, be-
mutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, kö-
szöntés. 

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

2. Olvasás, az írott szöveg megértése II.- az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása 
(Órakeret: 5 óra) 

Fejlesztési cél: Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség kialakítása. 
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Fejlesztési követelmény: Olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő; ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis és nagybetűit; ismeri a betű-
hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; 
biztos betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezik. Ismeri olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; rendelkezik az olvasásra, 
annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az életkornak megfelelőek; biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, 
mondatokat életkori sajátosságának 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 megfigyeltetése. A nagybetűk, a mondatzáró írásjelek használatának megfigyeltetése. Az 
olvasásra vonatkozó szókincs, pl. szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. Az olvasás funkciójáról, 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 betűösszevonásra. Biztonsággal 
olvas szavakat, szószerkezeteket, 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 folyamatosság-
ra, pontosságra törekvően olvas fel, felismeri, szükség esetén modellkövetéssel javítja olvasási hibáit, használja az előzetes áttekintés, egy-
szerű összefoglalás, az érzékszervi képek alkotásának stratégiáit a megértés érdekében; a szöveg megértését bizonyítja a következő tevé-
kenységekkel: következtetés, lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az életkornak megfelelő 
szinten. 

Tananyag:  
Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése. (pl. történetek a családi élet eseményeiről; nemzeti ünnepeinkről, jelképeinkről). Ma-
gabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő szintjén. Olvasási stratégiák előkészítése: ér-
zékszervi 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, meg-
győződés kialakítása, fejlesztése. Szavak, szószerkezetek, mondatok helyes hang-súlyozása. Toldalékos szavak pontos kiolvasása. Szü-
nettartás a mondaton belül és a mondatok között. Helyes hanglejtés gyakorlása a különböző mondatfajtákban. A hangos és néma olvasás 
gyakorlása. Hangos olvasás előzetes felkészülés után. A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok helyes olvasása. A sorvégi átmenetek megszakí-
tás nélküli olvasása. A természetes beszéd tempójának megfelelő hangos olvasás  A szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, 
folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése. 
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Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felolvasása. Tanító segít-
ségével javítja hibáit. 
Feldolgozott szöveg megértésének bizonyítása tartalmának elmon-
dása a tanító kérdéseinek irányításával. 

Ismert szöveg, gyakorlás utáni folyamatos, kifejező felolvasása. 
Önállóan javítja hibáit. Mondatfajták helyes érzékeltetése, hanglej-
tés, 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 elsajátítása tapasztalati úton (pl.: vers, mondó-
ka, találós kérdés, mese. A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene révén. Szépirodalmi 
és ismeretterjesztő szövegek 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 mindennapi életből, a természeti környezetből 
vett témájú rövid szépirodalmi művek, versek és prózai alkotások, ismeretterjesztő művek. Az olvasottak tartalmának és címének összefüg-
gése. 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 felismerése, ritmizálása tanítói segítséggel. Az olvasott szöveg megértésének bizonyítása elmondással és feladat-
megoldással. Magyar nép- és műköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben megtestesülő 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 szö-
vegek formájának különbségeiről. Az olvasmány címének, hangulatának megfigyelése; témájának, szereplőinek, főbb eseményeinek meg-
nevezése (pl. Arany László, Benedek Elek, Wass Albert, Illyés Gyula meséi, mesefeldolgozásai). A szereplők cselekedeteinek megítélése, 
tulajdonságaik megfigyelése. Egyszerű oksági összefüggések felismerése. A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése. A verses forma 
megfigyelése, a ritmus, a rím, az ismétlődések felfedezése, megtapasztalása. Olvasmányok szerzőjének megnevezése. Rövid mesék, tör-
ténetek dramatikus, bábos megjelenítése. Az olvasmány tartalmához kapcsolódó improvizációs és beleélő játékok. 

Minimum követelmény Minimumot meghaladó követelmények 

Feldolgozott szöveg megértésének bizonyítása tartalmának elmon-
dása a tanító kérdéseinek irányításával 

Feldolgozott szöveg megértésének bizonyítása önálló tartalommon-
dással 
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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 figye-
lembevételével. Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, 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 gyakorlása. Szavak, szószerkezetek, két- 
három mondat leírása másolással, tollbamondással és emlékezetből. Válogató másolás és önálló írás. Helyes írásszokások megszilárdítása 
(testtartás, írószerfogás).  Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondásra és emlékezetből. A szabályos betűalakí-
tás és kapcsolás gyakorlása. Valamennyi betűkapcsolási típus gyakorlása. Szavak hangokra bontása és a hangok sorrendjének megfigyel-
tetése. Szavak, szószerkezetek, 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 ren-
dezett, 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, szókapcsolatok, mondatok és rövid szövegek írásakor. 
Helyes írásszokások alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás). Írástechnika fejlesztése másolással, tollbamondással, látó-halló 
tollbamondással, emlékezetből írással. Az íráshasználat normáinak megtartása. Elvárható tempójú írás. Két-három összefüggő mondat le-
írása 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 hibáit. 
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7. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás, szótő és toldalék; 
mondatfajták (Órakeret: 33 óra) 

Fejlesztési cél: A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudatosítása.  

Fejlesztési követelmények: Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle feladatmegoldásban használja a 
szabályokat. 

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 használa-
ta és leírása. A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban. Megnevezésük. Az -e kérdőszó helyes használata. A 
társak nevének ábécérendbe állítása. A hosszú és rövid hangok felismerése a beszédben, megfelelő jelölésük írásban. A kiejtéstől eltérő 
írásképű szavak egyszerűbb eseteinek helyesírása szótagolással és szóelemzés segítségével. Egyszerű szavak elválasztása. A szótő és 
toldalék megkülönböztetése egyszerű szavakban. A mondatfajták felismerésének gyakorlása. 

Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Az ábécérend ismerete. A magán- és mássalhangzók fölismerése, 
a rövid és hosszú hangok megkülönböztetése szóban és írásban. 
Szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes leírása máso-
lással, tollbamondásra. A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak 
biztos helyesírása. A j hang biztos jelölése 20, a tanulók által gyak-
ran használt szóban. Az egyszerű szavak megfelelő elválasztása 
Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás segítséggel. Mondat-
végi írásjelek felismerése. 
Hibajavítás tanítói irányítással. 

A magán és mássalhangzók időtartamának ismerete és megfelelő 
használata. Szavak, mondatok másolása kevés hibával. Vers helyes 
másolása. Hosszabb szavak, mondatok helyes írása tollbamondásra. 
A kiejtéstől eltérően írt, begyakorolt szavak biztos helyesírása. 
A szavak megfelelő elválasztása. 
A j hang biztos jelölése 30-40, a tanulók által gyakran használt szó-
ban. 
Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás segítség nélkül. Mon-
datvégi írásjelek helyes használata írásban. Önálló javítás. 

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 
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Tananyag: 
Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. Szabályismeret és alkalmazás, az időtartam jelölése 
Elválasztás. Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli feladatokban. Hibajavításkor indoklás a szabály felidézésével. A he-
lyesírási 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 jelölése;a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok;a hagyomány szerinti írásmód; az elválasztás szabályai;a kijelentő és a kérdő mon-
dat jelölése. 

Minimum követelmény Minimumot meghaladó követelmények 

Az ábécérend ismerete. A magán- és mássalhangzók felismerése, 
a rövid és hosszú hangok megkülönböztetése szóban és írásban. 
Szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes leírása máso-
lással, tollbamondásra. A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak 
biztos helyesírása. 
A j hang biztos jelölése 20, a tanulók által gyakran használt szó-
ban. 
Az egyszerű szavak megfelelő elválasztása 
Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás segítséggel. Mon-
datvégi írásjelek felismerése. 
Hibajavítás tanítói irányítással. 

A magán és mássalhangzók időtartamának ismerete és megfelelő 
használata. Szavak, mondatok másolása kevés hibával. Vers helyes 
másolása. Hosszabb szavak, mondatok helyes írása tollbamondásra. 
A kiejtéstől eltérően írt, begyakorolt szavak biztos helyesírása. A sza-
vak megfelelő elválasztása. A j hang biztos jelölése 30-40, a tanulók 
által gyakran használt szóban. 
Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás segítség nélkül. Mon-
datvégi írásjelek helyes használata írásban. 

9. Tanulási képesség fejlesztése (Órakeret: 12 óra) 

Fejlesztési cél:  A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanu-
lás képességének támogatása, fejlesztése 

Fejlesztési követelmények:  
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 alko-
tás.; 

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). Egyszerű ok-okozati ösz-
szefüggés felismerése; következtetések levonása. Tanulás több tevékenység és érzékszerv segítségével: ritmus-, mozgás- és beszédgya-
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korlatokkal kombinált memória-gyakorlatok, szövegtanulási technikák. A fantázia és képzelet aktiválása a megismerés érdekében. A kép és 
a szöveg kapcsolata. Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg kiegészítő hatása. A könyvtárhasználat alapvető szabályai. Írott nyelvi forrá-
sok, információhordozók, könyvek, újságok. Eligazodás a könyvek, írott nyelvi források világában. Gyermekújságok jellemzői tartalomjegy-
zék 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 gyermekúj-
ságokkal. 

10. Az ítélőképesség az erkölcsi, az esztétikai és történeti érzék fejlesztése, társadalmi ismeretek (Órakeret: 9 óra) 

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

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. Alapvető 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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C. 3. évfolyam 
 

Témakörök Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Kulturált nyelvi magatartásfor-
mák, beszédművelés 
A különféle mondatfajták jelenté-
sének és a mondatfonetikai eszkö-
zöknek az összefüggése. A szavak 
és a nem verbális eszközök (test-
beszéd) szerepe különféle kom-
munikációs helyzetben. A szavak 
jelentésárnyalata, stílusértéke, sze-
repe a beszédben. Szólások, köz-
mondások jelentése. 

A szavak, szószerkezetek megfelelő ejtésé-
nek gyakorlása az élőbeszédben és a felol-
vasásban. Helyes beszédlégzés a bővülő 
mondatokban. A nem verbális eszközök 
összehangolása a tartalommal szövegmon-
dás-kor és értelmezésük mások megnyilat-
kozásaiban. Versek és mesék kifejező elő-
adása, kapcsolattartás a hallgatósággal. 
Szókincsbővítés: a szavak jelentése, stílus-
értéke, a tanult szólások, közmondások 
használata az élőbeszédben és a fogalma-
zásban. Szóbeli szövegalkotás különféle 
kommunikációs helyzetekben. 

 Versek és mesék kifejező 
előadása, kapcsolattartás 
a hallgatósággal. 

Irodalomolvasás, szövegértés 
Prózai művek és versek a magyar 
és külföldi nép- és műköltészetben. 
Mesék, mondák, legendák, törté-
nelmi elbeszélések, valamint a 
gyerekek mindennapi életéről szóló 
elbeszélések, regényrészletek, 
klasszikus és kortársszerzőktől. 
Versek feldolgozása, elemi poétikai 
és verstani ismeretek. Népi játé-
kok, dramatizált szövegek, ismeret-
terjesztő művek, a mindennapi 
kommunikáció szövegei (meghívó, 
recept, hirdetés). 

A szereplők megnevezése, cselekedeteik, 
érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése, az 
események időrendje, a mű szerkezetének 
felismerése. Lényegkiemelés, váz-
latkészítés tanítói segítséggel. Kérdések és 
válaszok megfogalmazása. Mesék beveze-
tő, befejező fordulatainak és jellemző szó-
kapcsolatainak használata. Mesék ismétlő-
dő motívumainak megfigyelése. Néhány 
jellegzetes irodalmi téma felismerése az 
olvasott művekben, pl. család, iskola, barát-
ság, segítőkészség, szülői szeretet, haza-
szeretet. Versek mű-vészi eszközeinek fel-
fedezése: ritmus, rím, refrén, hasonlat. Szö-
vegek: mesék, elbeszélés-részletek drama-
tizálása. Ismeretterjesztő és mindennapi 
gyakorlati szövegek értelmezése. Tájéko-
zódás a lakóhely irodalmi vonatkozásairól. 

Egyszerű szerkezetű me-
sék, elbeszélések esemé-
nyeinek elmondása né-
hány összefüggő mondat-
tal. A feldolgozott művek 
témájával kapcsolatos 
kérdések, válaszok meg-
fogalmazása. Ismert fela-
dattípusok írásbeli utasítá-
sainak megértése. Fél 
oldal terjedelmű, ismert 
témájú szépirodalmi és 
ismeretterjesztő olvas-
mány önálló néma olvasá-
sa, a szövegértés bizonyí-
tása egyszerűbb feladatok 
elvégzésével. 

Lényegkiemelés segítség-
gel, vázlatpontok önálló 
megfogalmazása. Kérdé-
sek, válaszok önálló meg-
fogalmazása. A mesék 
jellemző szófordulatainak 
használata elbeszélések-
ben. Fél oldalt meghaladó 
terjedelmű, ismert témájú 
szépirodalmi és ismeret-
terjesztő olvasmány önálló 
néma olvasása, a szöveg-
értés bizonyítása feladat-
megoldással. 
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Témakörök Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Olvasási készség 
A pontos és folyamatos olvasás. A 
felolvasás. Helyes tagolás és 
hangsúlyozás. Értelmező és folya-
matolvasás. 

Az olvasás pontosságának, folyamatossá-
gának fejlesztése beszéd- és olvasástech-
nikai gyakorlatokkal. Néma olvasás felada-
tok megoldásával. Az összetett mondatok 
helyes tagolása, hangsúlyozása mintaköve-
téssel. Az értelmező olvasás fejlesztése 
tanítói és tanulói kérdések segítségével. 
Hosszabb szövegek olvasására való fölké-
szítés folyamatolvasással. 

Feldolgozott szövegek 
felolvasása felkészülés 
után. 

Feldolgozott és ismeretlen 
szövegek felolvasása fel-
készülés után. A mondat-
fajták és az írásjelek érzé-
keltetése az olvasás so-
rán. 

Szóbeli és írásbeli szövegalko-
tás 
Szóbeli szövegalkotás, mint az 
írásbeli fogalmazás alapozása. A 
szövegalkotás műveletei: anyag-
gyűjtés, címválasztás, a megfelelő 
lényeges gondolatok válogatása, 
elrendezése, az időrend megállapí-
tása. A szöveg tagolása, a bekez-
dések. Az elbeszélő fogalmazás 
írásának megtanítása. Az elbeszé-
lés részei: bevezetés, tárgyalás, 
befejezés. A párbeszéd szerepe az 
elbeszélő szövegben. 

Szövegalkotás szóban (telefonálás, üzenet-
átadás). Olvasókönyvi szövegminták megfi-
gyelése műfaji és szöveg-szerkesztési 
szempontból. Címek vizsgálata, a jó cím 
ismérveinek összegyűjtése. Események 
elrendezése időrendben. Bevezetés (előz-
mény, színhely, idő-pont) és befejezés (kö-
vetkezmény, tanulság, egyéni vélemény) 
készítése szóban és írásban. A fogalmazás 
koherenciájának megteremtése tématartás-
sal, a mondatok kapcsolásával. A fogalma-
zás témájának megfelelő szavak és ki-
fejezések használata, a felesleges szóis-
métlés kerülése. A párbeszéd beillesztése a 
történet-mondásba. Ismert mese elmondása 
tömörített és bővített változatban. 

Öt-hatmondatos elbeszélő 
fogalmazás írása ismert 
témáról. Egyéni tempójú, 
rendezett, tiszta írás. Az 
önálló írásbeli munkák 
javítása tanítói segítség-
gel. 

Öt-tízmondatos elbeszélő 
fogalmazás írása adott 
témáról. Az önálló írásbeli 
munkák javítása. 

Íráskészség 
Gazdaságos írásszokások megta-
nítása. Az írott szöveg (vázlat, fo-
galmazás) elrendezése a lapon. 

Betűkapcsolások gyakorlása, típushibák 
kiküszöbölése. Tempógyorsító gyakorlatok: 
az írás eszközszintű használatának, a figye-
lem megosztásának fejlesztése. Szósorok, 
bővülő mondatok írása másolással, 
tollbamondásssal, emlékezetből és önálló 
írással. Az egyéni írásmód kialakítása. A 
rendezett, tiszta és olvasható írás. 
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Témakörök Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Tanulási képesség, könyv- és 
könyvtárhasználat 
Adatok, információk gyűjtésének 
célszerű elrendezésének módjai. A 
könyvek tartalmi csoportjai: szép-
irodalmi, ismeretterjesztő irodalom. 
A szótárak szerkezeti jellemzői 
(betűrend, cím-szó), a szótárhasz-
nálat módja. A lexikon és a szótár 
egyező és eltérő vonásai. 

Rövid szóbeli beszámoló ismeretterjesztő 
műből önálló vagy csoportos anyaggyűjtés-
ről. Az olvasott szövegben előforduló isme-
retlen szavak értelmezése gyermeklexikon 
vagy szótár segítségével. Tetszés szerint 
választott helyesírási szótár használata ta-
nítói segítséggel. Az olvasott könyvek ada-
tainak fölsorolása (író, cím, kiadó, a kiadás 
éve). 

  

Nyelvtani, helyesírási ismeretek 
Mondatfajták és mondatvégi írás-
jelük. Az ige jelentései, rokon és 
ellentétes jelentésű igék. Az ige 
személyragjai és a személyes 
névmások. Az igeidők és jelenté-
sük. Az igealakok helyesírása szó-
tagolással vagy szóelemzéssel. Az 
igekötő szerepe az ige jelentésé-
ben. A leggyakoribb igekötők. Az 
ige és az igekötők kapcsolatának 
esetei. Az igekötő egybe- és külön-
írásának esetei. A főnév jelentése, 
fajtái. A főnév toldalékolása. A tu-
lajdonnevek helyesírása. A –ban, -
ben, -ba, -be rag helyes használa-
ta, a –ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től 
rag helyesírása.  
A melléknév és fokozása. A foko-
zott melléknév helyesírása. A j 
hang kétféle jelölése igékben, fő-
nevekben. 

A felkiáltó, feltételes, óhajtó, felszólító mon-
dat fölismerése. A mondatvégi írásjelek 
helyes használata az egyszerű mondatok 
végén.  
Az igeidők megfigyelése és helyes haszná-
latuk történetek elmondásakor. Adott ige 
mondatba helyezése változó igeidőkkel, az 
igekötő jelentésmódosító szerepének meg-
figyelése. Az igealakok helyes-írásának, 
valamint az igekötő és az ige egybe- és 
különírásának gyakorlása.  
Főnevek felismerése a szövegben. Tulaj-
donnevek és köznevek megkülönböztetése, 
helyesírásuk gyakorlása. A főnév –t ragjá-
nak és a múlt idő jelének megkülönbözteté-
se.  
A melléknév felismerése, az összehasonlí-
tás és fokozás alkalmazása szóbeli és írás-
beli szövegek alkotásában. A fokozott mel-
léknév helyesírásának gyakorlása.  
A nyelvtan és nyelvhelyességi ismeretek 
alkalmazása a nyelv használatában. 

Igék, főnevek, mellékne-
vek felismerése, szófajuk 
megnevezése. A tanult 
tulajdonnevek kezdése 
nagybetűvel. A korosztály 
szókincsében meg-
található, kiejtésük szerint 
írandó szavak helyesírása. 
Egyszerű szavak elválasz-
tása önállóan. A j hang 
helyes jelölése újabb 25-
30 szóban. A szöveg tago-
lása mondatokra, a mon-
datkezdés és zárás helyes 
jelölése. A mondaton belül 
a szavak elkülönítése. 

Igék, főnevek, mellékne-
vek felismerése, szófajuk 
megnevezése, alkalmazá-
suk mondatokban. A tulaj-
donnevek helyes kezdése. 
A korosztály szókincsében 
megtalálható, a kiejtéstől 
eltérő írásmódú begyako-
rolt szavak helyesírása. A 
szavak helyes elválasztá-
sa. 

Társadalmi ismeretek Versek, legendák, történetek olvasása a   
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Témakörök Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A magyar nemzet nagy történelmi 
eseményei, pl. honfoglalás, állam-
alapítás, Mátyás kora, a török idők. 
Ünnepeink: családi, vallási, nemze-
ti ünnepek. A magyar nemzet jel-
képei. Nemzeti emlékhelyeink. 

nemzeti múlt nagy eseményeiről. Az olva-
sottak, látottak reprodukálása szóban, il-
lusztrálása, csoportos megjelenítése szituá-
ciójátékkal. Szóbeli beszámoló családi ün-
nepekről. Beszámoló nemzeti jelképeinkről. 
A Szózat két versszakának kifejező előadá-
sa. Tájékozódás a lakóhely hagyományos 
ünnepi népszokásairól, irodalmi, történelmi 
emlékhelyeiről. 

Tánc és dráma 
Ritmus-, mozgás- és beszédgya-
korlatokkal kombinált koncentráci-
ós és memóriagyakorlatok. Fantá-
ziajátékok. Történetek feldolgozása 
a dráma eszköztárával, bábjáték-
kal. Dramatizált elbeszélések, nép-
szokások. 

Ritmikus mozgással és szöveggel össze-
kapcsolt gyakorlatok: gyermek-versek elő-
adása ritmus és mozgásváltással. Játék 
elképzelt tárgyakkal, el-képzelt személyek 
megjelenítése. Csoportos improvizációs 
játékok, rögtönzések alapszintű elemző 
megbeszélése. 

Részvétel a közös dráma-
játékokban, illetve a játé-
kok készségfejlesztő gya-
korlataiban. 

 

 

D. 4. évfolyam 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Kulturált nyelvi magatartás, be-
szédművelés 
A szövegjelentés kifejezése mon-
dat és szövegfonetikai eszközök-
kel. A szöveg jelentésének megfe-
lelő helyes dallam és nem verbális 
eszközök (testbeszéd) használata. 
Párbeszéd a mindennapi kommu-
nikációban. 

Az élőbeszéd és a felolvasás tagolása he-
lyes beszédlégzéssel, szünetekkel a szöveg 
jelentésének megfelelően. Párbeszédben 
alkalmazkodás a kommunikációs szerep-
cseréhez, a nem verbális eszközök össze-
hangolása a beszédhelyzettel. Az aktív és 
passzív szókincs folyamatos gyarapítása 
különféle szövegekből más tantárgyakban 
előforduló szakkifejezésekkel, ritkábban 
használt szavakkal. Hiányos mondatok ki-
egészítése a szövegkörnyezetbe illő rokon 

Érthető, folyamatos be-
széd a mindennapi kom-
munikációban. A tanult 
udvarias nyelvi fordulatok 
használata mindennapi 
beszédhelyzetekben. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

értelmű szóval, kifejezéssel. Állandó szó-
kapcsolatok gyűjtése. Részvétel a tanuló-
csoportban folyó beszélgetésben, vitában. 

Irodalomolvasás, szövegértés 
Prózai és verses népköltészeti al-
kotások a magyar és a hazai etni-
kumok népköltészetéből. Népme-
sék, mondák, legendák, népdalok, 
népi játékok, nép-szokások. Iro-
dalmi mesék. Tündérmese, állat-
mese, tréfás és láncmese. A me-
sék szerkezeti és nyelvi jellemzői, 
mesemotívumok. A népdalok jel-
legzetes témái. Elbeszélések, re-
gényrészletek, versek a klasszikus 
és a kortárs magyar irodalomból. 
Egyszerű szerkezetű gyermekre-
gény. Az irodalmi szöveg művészi 
eszközei: né-hány alakzat: a meg-
személyesítés, ritmus, rím, refrén. 

Néhány adat megismerése az olvasott mű-
vek szerzőjéről. Szövegelemző műveletek 
bővítése: szerkezet, tér, idő, összefüggé-
sek, kulcsszavak kiemelése, tömörítés, bő-
vítés. Azonos témájú alkotások összeha-
sonlítása. Egyszerű szövegek vázlatának 
elkészítése tanítói segítséggel. Érzelmek, 
emberi kapcsolatok felismerése, értékelése 
a művekben. Több szempont figyelembevé-
tele a szereplők viselkedésének megfigye-
lésében. A házi olvasmány előkészítése 
folyamatolvasással, otthoni elolvasása és 
megbeszélése közösen. Az önállóan meg-
ismert ifjúsági regénnyel kapcsolatos ol-
vasmányélmény megosztása a társakkal. 
Művészi eszközök felismerése lírai és elbe-
szélő művekben. Nyelvi érdekességek, mű-
vészi eszközök gyűjtése szövegből. A nép-
költészetről és a műköltészetről tanultak 
összefoglaló rendszerezése. 

15-20 soros, az életkornak 
megfelelő tartalmú szöveg 
néma olvasása, a szöveg-
értés bizonyítása a lényeg 
kiemelésével. Legnagyobb 
költőink, íróink nevének és 
a tőlük olvasott művek 
címének megjegyzése. 

Húsz sort meghaladó szö-
veg néma olvasása, a 
szövegértés bizonyítása 
lényegkiemeléssel, vázlat-
készítéssel. A tanult me-
moriterek kifejező bemuta-
tása.  

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

A kifejező olvasás gyakorlása és a szöveg-
ben rejlő érzelmek kifejezése mondat és 
szövegfonetikai eszközök alkalmazásával. 
Párbeszédek elkülönítése felolvasáskor 
mintakövetéssel. Az értelmező olvasás to-
vábbfejlesztése tanítói és tanulói kérdések 
segítségével. A kritikai és kreatív olvasás 
megalapozása. 

Előzetes fölkészülés után 
ismert témájú szöveg fo-
lyamatos, a tartalmat kife-
jező fölolvasása. 

Előzetes fölkészülés után 
ismert és ismeretlen szö-
veg folyamatos, kifejező 
olvasása. 

Szóbeli és írásbeli szövegalko-
tás 

Hirdetés, értesítés, meghívó megfogalma-
zása és tolmácsolása élőszóval társnak 

A mondanivaló értelmes 
megfogalmazása szóban. 

A mondanivaló értelmes, 
érdeklődést felkeltő meg-
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Tájékoztató szövegek: hirdetés, 
értesítés. A leírás, jellemzés tar-
talmi, szerkezeti jellemzői, nyelvi 
eszközei, a bemutatás sorrendje. A 
leírás szemléletessége. A levél, 
levelezőlap tartalmi és formai jel-
lemzői, megszólítás, elbúcsúzás, 
dátum. A levélboríték címzése. 

vagy közösségnek. Elbeszélő fogalmazás 
kiegészítése párbeszéddel írásban. A le-
írás, a jellemzés megfigyelése irodalmi pél-
dákon. Szemléletes leírás készítése egy-
szerű tárgyról, növényről, állatról, emberről. 
Figyelem a bemutatás sorrendjére, egésztől 
a rész felé. Levél, levelezőlap írása válasz-
tott partnernek, a levél, levelezőlap formájá-
ra, címzésére vonatkozó szabályok megtar-
tásával, a címzetthez alkalmazkodó stílus-
ban, a szokásos nyelvi fordulatok, megszólí-
tások használatával. Olvasmányok reprodu-
kálása szóban tömörítéssel, néző-
pontváltással. Fogalmazástechnikai gyakor-
latok, szövegjavítás segítséggel. 

fogalmazása szóban. 

Íráskészség 
Eszközszintű egyéni írás. 

Olvasható, tetszetős és rendezett írás. Az 
írott szöveg (vázlat, fogalmazás) önálló el-
rendezése a lapon (lapszélek, betű és sor-
távolság megtartása). 
 

Rendezett, olvasható írás 
a margó, a betű és szótá-
volság megtartásával. 

 

Tanulási képesség, könyv és 
könyv-tárhasználat 
Különböző információhordozók a 
lakó- helyi és az iskolai könyvtár-
ban (folyóirat, dia, CD és internet). 
Ismerkedés folyóiratokkal. 

A gyerekeknek szóló ismeretterjesztő mű-
vekből, folyóiratokból információk gyűjtése 
és az adatokkal a tanultak kiegészítése. 
Vázlat alapján beszámoló – szükség esetén 
tanítói segítséggel – ismeretterjesztő ol-
vasmányokról, megfigyelésekről, kísérletek-
ről. Beszámoló egyéni élményről, olvasmá-
nyokról. Mesegyűjtemények, gyerekek ré-
szére készült verseskötetek keresése. El-
igazodás a gyerekeknek készült segéd-
könyvek (lexikon, enciklopédia, kétnyelvű 
szótár) használatában. Köz-mondások, szó-
lások, állandó szókapcsolatok jelentésének 

A könyvek önálló keresése 
a könyvtárban. A könyvek 
tartalomjegyzékének 
használata. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

megismerése kézikönyvekből. 

Nyelvtani és helyesírási ismere-
tek  
A szófajokról tanult ismeretek ösz-
sze-foglalása és kibővítése. 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 tulajdonnévből képzett melléknév 
egyszerű esetei. A számnév és 
fajtái, a határozatlan számnév fo-
kozása. A keltezés. A mondatfajták 
ismétlése, kapcsolatuk az igemód-
okkal. Az eddig tanult ismeretek 
rendezése: hangok, ábécé, betű-
rend, a szótő és a toldalékok: egy-
szerű és összetett szavak. A 
nyelvhelyességi és helyesírási is-
meretek összefoglalása. 

A tanult szófajok felismerése a szövegben 
és megnevezésük konkrét példákban. Az 
igealakok helyesírásának gyakorlása. A 
jövő idő változatos kifejezése. A kijelentő, a 
feltételes, a felszólító módú igealakok felis-
merése és helyesírásuk gyakorlása. A tanu-
ló környezetében és olvasmányaiban elő-
forduló tulajdonnevek fajtáinak ismerete, 
helyesírásuk gyakorlása, helyes alkalmazá-
suk a fogalmazásokban. A főnév ragos 
alakjának felismerése, a –val, -vel ragos 
főnevek helyesírásának gyakorlása az egy-
szerűbb esetekben. A névutós főnév he-
lyesírása, a leggyakoribb névutók ismerete. 
A határozott és határozatlan névelő szere-
pének megkülönböztetése és helyes hasz-
nálatuk. A tanult hagyományos írásmódú 
személynevek biztos helyesírása, a lakó-
hely földrajzi neveinek helyes lejegyzése. A 
tulajdonnevekből képzett egyszerűbb –i 
képzős melléknevek helyesírása. A határo-
zott és a határozatlan számnév fölismerése, 
a számoknak betűvel való leírása és a kel-
tezés írása. Az igemódok tudatos használa-
ta a különféle mondatfajtákban. Az ly-os 
szavak körének bővítése. A szóalakok he-
lyesírásának gyakorlása szótagolással 
és/vagy szóelemzéssel. Az összetett sza-
vak fölismerése és elválasztásuk. 

A mondat kezdése nagy-
betűvel, a mondatfajták 
megnevezése konkrét 
esetekben, záró írásjelük 
használata. A szavak szó-
fajának, az egyalakú szó-
töveknek és a tanult tolda-
lékoknak fölismerése, a 
toldalékos alakok meg-
felelő helyesírása. Az ige-
alak felismerése, az ige és 
az igekötő kapcsolatának 
helyesírása. A tulajdon-
nevek tanult eseteinek 
nagybetűs kezdése. A 
többes szám fölismerése, 
a melléknév, a határozat-
lan számnév fokozott alak-
jának helyes írásmódja. 
Tanítói javítással vagy 
tanulói önellenőrzéssel 
feltárt hibák javítása segít-
séggel. 

A szófajok felismerése, 
megnevezése. A tanult 
toldalékok helyes alkalma-
zása. Az igéről tanultak 
helyes alkalmazása. A 
főnévről tanultak helyes 
alkalmazása. A melléknév-
ről tanultak helyes alkal-
mazása. A számnévről 
tanultak helyes alkalma-
zása. 

Társadalmi ismeretek 
A magyar nemzet nagy történelmi 
eseményei: Rákóczi kora és alakja, 

Történetek megismerése a magyarság múlt-
jának nevezetes eseményeiről, kiemelkedő 
személyiségeiről, tetteiről, az emberek 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

a XIX. és XX. század nagy esemé-
nyei, államférfiai, művészei, tudó-
sai, felfedezői, utazói. 

életmódjáról az egyes korokban. Tájékozó-
dás a történelmi időben: évszázad, évezred. 
A régió, a lakóhely történelmi, irodalmi em-
lékeiről adatok gyűjtése, beszámoló a szer-
zett ismeretekről. 

Tánc és dráma 
Ritmus-, mozgás- és beszédgya-
korlatok, kombinált koncentrációs 
és memória-gyakorlatok. Fantázia-
játékok. Egyszerűbb drámai kon-
venciók megismerése. A színházi 
formanyelv alapjai. Történetek föl-
dolgozása a dráma eszköztárával. 
Színházi, bábszínházi előadás 
megtekintése. 

Térkitöltő, térhasználó gyakorlatok: játékos, 
mozgással és szöveggel összekapcsolt 
ritmikus gyakorlatok. Játék elképzelt és va-
lóságos helyzetek megjelenítésével. Egész 
csoport és kiscsoportos játék: állóképek. A 
szerkezet érzékelése (jelenet, felvonás), a 
kezdet és a vég felismerése térbeli és idő-
beli struktúrákban: a színházi előadás for-
mai elemei (díszlet, berendezés, jelmez, 
kellék, fény és hanghatások). Csoportos 
improvizációs játékok, közös dramatizálás a 
tanult konvenciók alkalmazásával. Rögtön-
zések és a látott előadások alapszintű 
elemző megbeszélése. 

Részvétel a csoportos 
történetalkotásban, az 
improvizációkban és az 
elemző beszélgetésekben. 

 

 

27.1.2. Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
• A kerettanterv szerint „az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni és gondolkodni tanít.” Ennek érdekében a tantárgy tanításának 

alapvető céljait így határozza meg: 
• Nélkülözhetetlen „a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegal-

kotás) 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 nem-
zeti kultúrához, melyen keresztül átélhetik a magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát.” 

• Tantárgyaink és jól szervezett tanóráink akkor töltik be hivatásukat, akkor felelnek meg a kitűzött céloknak, ha hatásukra a gyerekek 
egyre több ismeretet és élményt mondhatnak magukénak. Ha érzelmeik mélyülnek, ha szolidárisak egymással, segítőkészek, együtt-
működők. Ha valós helyzetekben is kipróbálhatják, mennyire bátrak, kezdeményezők, mennyire bíznak önmagukban, erejükben, ké-
pességeikben, akaratukban, milyen reálisan ismerik és értékelik önmagukat, s a megszerzett képességekkel, készségekkel, jártassá-
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gokkal mennyire képesek érvényesíteni elképzeléseiket, sikerre vinni – mások háttérbe szorítása nélkül – saját érdekeiket. Aktivitásuk-
nak fokozatosan át kell alakulnia 

• a kedvtelésnek is beillő játékosságból kitartó, a monotóniát és az átmeneti kudarcokat is elviselő, sokféle szándékos és tervezett, ke-
mény tevékenységgé; 

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

• a céltalan lapozgatásból, a könyvek teljes elutasításából és „tévérágcsálásból” a lehetséges életpálya irányában ható és haladó olva-
sássá, 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 benne az ember megismerésének, 
elfogadásának vágyává, a legmagasabb rendű alkalmazkodásra képes és kész, kreativitásra törekvő, pontos, alapos munkát végző, 
értékes emberré. A szűkebb és tágabb közösség megbecsült tagjává, akit önmagáért is lehet szeretni, tisztelni. 

2) Fejlesztési feladatok 
• Az iskolafokozaton belül két fejlődési szakasz különül el egymástól, melyeknek feladatai és azok megoldásának módszerei eltérnek 

egymástól. 
• „Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokokon kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli 

önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást. Bevezeti a gyermeket az anyanyelv 
életének, a magyar nyelv használatának megértését elősegítő rendszerébe, építi társas nyelvhasználati műveltségét. 

• A 7-8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatá-
sa, a nyelvhasználati, a grammatikai és a jelentéstani témák feldolgozása mellett” a tömegkommunikáció pozitív és negatív hatásainak 
felismerését, az utóbbiak kivédését, a lakóhely, a környezet kulturális és esztétikai értékeinek felfedezését is magába foglalja.  

3) Fejlesztendő kompetenciák 
• Anyanyelvi, kommunikációs készségek: 

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

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

• Tudásszerző kompetenciák: 
probléma érzékenység; probléma megoldás; képzelet; rendszerező képesség; metakogníció 

• Gondolkodási képességek: 
gondolkodási műveletek; kritikai gondolkodás 

• Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 
szövegalkotással, önkifejezéssel összefüggésben; tartalom és forma egységével összefüggésben; esztétikus külalak és a helyes kiej-
téssel összefüggésben 

• Szociális és állampolgári kompetenciák: 
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kötelességek; együttműködés, alkalmazkodás, társas viselkedés; segítőkészség; kompromisszumokra törekvés 
• Énkép, önismeret: 

reális értékelés; önbizalom, önérvényesítés; önkritika 
• Hon- és népismeret: 

népköltészet, népszokások; közmondások, szólások; 
• Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra: 

nyelvünk a világ nyelvei között;  nyelvtípusok; nyelvrokonság 

4) Általános fejlesztési követelmények 
A kulturált nyelvi magatartás 

• A kulturált nyelvi magatartás föltételezi a szituációhoz, a címzetthez, a témához való alkalmazkodást, a figyelmet a másik ember beszé-
dének gondolati, értelmi tartalmára, továbbá az együttműködést a partnerekkel. Nélkülözhetetlen a szóhasználat, a mondatfonetikai 
eszközök és a testbeszéd összehangolása. 

• Az egymásra épülő gyakorlatok eredményeként a tanulókban ki kell alakulnia a különféle beszédműfajok felfogásának és alkalmazásá-
nak, a konfliktusok felismerése és megítélése képességének, és a már elvárható mértékű kritikus magatartásnak a manipulációs szán-
dékokkal szemben. 

• 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, vala-
mint a leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok kifejezésmódjának ismerete. 

A szövegértés fejlesztése 
• 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, felfogása, a különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi életben és az 
iskolai tanulmányokban előforduló élőszóbeli és írott szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek egyre önállóbb értelmezése. Ehhez 
elengedhetetlen az aktív és a passzív szókincs folyamatos gazdagítása és az alapvető helyesírási szabályok készségszintű alkalma-
zása. 

A szövegalkotás képességének fejlesztése 
• A szövegalkotás képessége magában foglalja a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmódon kívül a képzelet, az önkife-

jezés, az egyéni stílus bátorítását. Az elsajátítandó műfajok köre a hétköznapi történetmondástól az olvasónaplóig, az érvelő fogalma-
zásig, a szóbeli felelettől a kiselőadásig terjed. Mindez többféle képesség együttes meglétét kívánja meg: élőszóban a helyes hang-
képzést, a beszédlégzést, a szöveg- és mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát, írásban pedig a tanulási igényeknek meg-
felelő íráskészséget, rendezett, olvasható írást. 

A tanulási képesség fejlesztése 
• Az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása valamennyi tanár közös feladata. Tantárgyunk a tanulási 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 
segédkönyvek, szak- és ismeretterjesztő irodalom használata, az anyaggyűjtés és rendszerezés módszerének, a forrásfeldolgozás és 
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az idézés etikai és formai követelményeinek feltárása. A könyvtári gyakorlatnak ki kell terjednie a modern technológián alapuló infor-
mációhordozókra is. 

• 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 tudatos nyelvszemlélet kialakítása kiemelkedő feladata az anyanyelvi nevelésnek. Meghatározó a leíró nyelvtani ismeretek megszilár-

dítása a felismerés és megnevezés, majd a fogalmi meghatározás szintjén, valamint a nyelv rendszerére vonatkozó tudás önálló, biz-
tonságos alkalmazásának fejlesztése mind az írásbeli, mind a szóbeli megnyilatkozásokban. A jól elsajátított leíró nyelvtani ismeretek 
adják a nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntésnek és a helyesírás biztonságának az alapját. Az irodalmi művek feldolgozá-
sában feladat annak megláttatása, hogy a mű jelentése, hatása, szépsége és a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll egymás-
sal. A grammatikai, jelentéstani ismeretek nemcsak az egyéni nyelvhasználat igényesebbé tételét, az irodalmi művek jobb megértését 
szolgálják, hanem segítik az idegen nyelvek tanulását is. Az eredményes nyelvi ismeretnyújtásnak mindezeken kívül együtt kell járnia 
a nyelvszemlélet gazdagodásával: a magyar nyelv sajátosságainak, gazdagságának fölismerésével, értékeinek megőrzésére vállalt fe-
lelősséggel. 

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

5) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5. évfolyam – magyar nyelv 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Mindennapi élethelyze-
tek 
9 óra 

A kommunikáció tényezői. A beszélő és a hallgató ten-
nivalói. Hangsúly, szünet, dallam, tempó a beszédben. 
Nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök a kommunikáci-
óban. 
Mindennapi beszédhelyzeteink: kapcsolatfelvétel, vé-
leménynyilvánítás, kérdés, kérés, beszélgetés. A kap-
csolat megszakítása a tekintet elfordításával, távolo-
dással, szóbeli elbúcsúzással. 
Az elemi udvariassági formák ismerete és használata. 

A kapcsolatfelvétel, meg-
szólítás, köszönés, kérdés 
illemszabályai. 
A hangsúly, dallam, tem-
pó, szünet és a testbeszéd 
használata. 

A kommunikáció tényezői, 
a beszédhelyzet. 
Nem nyelvi kifejezőeszkö-
zök: arcjáték, gesztus, 
testhelyzet, távolságtartás. 
A beszéd hangzása: 
hangsúly, dallam, tempó, 
szünet. 

A beszélt nyelv 
9 óra 

A beszédhangok, a hangképzési folyamat, a magán- és 
mássalhangzók felosztása, a hangtörvények. Légzés-
technika, a hangkapcsolatok ejtése. 
A szótag és az elválasztás, ritmizálás. A szótag mint 

A hang, a szó, a szóelem 
megkülönböztetése. 
A hangok képzése, tulaj-
donságai. 

A hang és a hangképzés. 
A hangok felosztása (mgh, 
msh, fajtáik.) Zöngésség, 
zöngétlenség. Időtartam, 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

ritmikai egység. 
A mondatfonetikai eszközök (hangsúly, dallam, szünet, 
tempó) alkalmazása a mindennapi kommunikációban 
és a történetmesélésben. 
Cselekményismertetés, beszámoló, tömörítés, szöveg-
kiegészítés szóban. Meghatározás, szabály szerkesz-
tése. 

Történetmondás élmény-
ről, olvasmányról. 

ajakműködés, akadály 
helye. Magán- és mással-
hangzó-törvények: hang-
rend, illeszkedés; hasonu-
lás, összeolvadás, rövidü-
lés, kiesés. 

Az írott nyelv 
31 óra 

Az élőszó és az írott szöveg azonos és eltérő jellemzői 
(szövegszerkesztés, nyelvi forma, szövegtagolás) az 
elbeszélésben, a leírásban és a jellemzésben. A felelet 
és az írásos beszámoló. 
A msh.-törvények helyesírási kérdései: hasonulás, ösz-
szeolvadás, rövidülés. A szóelemző írásmód. Helyes-
írási alapelvek, írásjelek, kezdőbetűk. A helyesírási 
szabály. 
Szövegalkotás: anyaggyűjtés, címadás, vázlatírás, el-
rendezés, 3-as tagolás, megformálás, önjavítás. 
Esztétikus, olvasható íráskép kialakítása. 

Másolás, tollbamondás, 
emlékezet utáni írás. 
Önálló írásbeli feladatok 
megoldása. 
Rövid fogalmazás törté-
netről, leírás tárgyról, 
személyről, tájról. 
Szótagolás és elválasztás. 
Ábécé és betűrend. 

A hang és a betű. A betűk 
felosztása.  
A kiejtés, a szóelemzés, a 
hagyomány és az egysze-
rűsítés elve. 

A szavak jelentése és 
szerkezete 
18 óra 

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

Rokon- és ellentétes jelen-
tésű szavak, hangutánzó 
szavak; szólások, köz-
mondások jelentésének 
értelmezése. 
A gyakran használt és az 
olvasott művekben előfor-
duló szavak jelentésének 
értelmezése. 

Szójelentés, szóhangulat. 
Egyjelentésű, többjelenté-
sű, rokon- és ellentétes 
értelmű, azonos alakú, 
hasonló hangzású, hang-
utánzó, hangulatfestő szó. 
Szólás, szóláshasonlat, 
közmondás, szállóige. 
Szó, szóelem, toldalék: 
képző, jel, rag. 

Könyv- és könyvtár-
használat 
7 óra 

Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban: 
könyvek (ismeretközlő, szépirodalmi), segédkönyvek 
(szótár, lexikon, enciklopédia). 
Fogalmak: Könyv, segédkönyv, szótár, lexikon, encik-
lopédia. 

Jártasság a korosztály 
számára készült szótárak 
használatában. 
Tájékozódás a könyvtár-
ban. 
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B. 5. évfolyam – magyar irodalom 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
A minimumot meghaladó 

követelmények 

Mesék bűvöletében 
14+30 óra 

Fogalmak: mese, műmese, népmese, népköltészet, va-
lódi mese, tündérmese, hősmese, varázsmese 
Tündérszép Ilona és Árgyélus 
Fogalmak: kert, fa, alma, 3, 12, óriás, ördög, boszor-
kány, Tündér Ilona, tündér, meseváltozat, meseformula, 
meseszám 
Furfangos-, csali-, hazugság-, láncmesék. Állatmesék 
(fabulák) 
Híres mesegyűjtők. 
Petőfi Sándor: János vitéz 
Fogalmak: epika, elbeszélő, párbeszéd, monológ, meg-
szólítás, felkiáltás, leírás, párhuzam, ellentét, körülírás, 
költői jelző, népiesség, elbeszélő költemény, hasonlat, 
griff, metafora, Óperenciás-tenger, sárkány, megszemé-
lyesítés, verssor, ritmus, ütem, hangsúlyos verselés, 
felező tizenkettes, rím 

Fogalmak: mese, népme-
se, műmese, mesetípusok 
felsorolása, meseszám, 
állatmese 
 
Fogalmak: elbeszélő köl-
temény, párbeszéd, mono-
lóg, leírás, hasonlat, meg-
személyesítés, páros rím 
Leírás készítése személy-
ről. 
Memoriter: 15 versszak 
Az epikai művek szerkeze-
te: kiindulási pont, bonyo-
dalom, kibontakozás, tető-
pont, megoldás 

Fogalmazás: Írj mesét kép-
ről! 
Csodák a meseregények-
ben:  
J.K.Rowling: Harry Potter 
és a bölcsek köve 
A minimum követelmény-
ben fel nem tüntetett, de a 
tananyag tartalmában sze-
replő többi fogalom ismere-
te. 

Múltunk a mítoszokban, 
A Biblia világa 
15 óra 

Történetek a Bibliából:A világ teremtése, A vízözön, Dá-
vid és Góliát, Sámson és Delila, Jézus születése 
Fogalmak: Noé, 7, 40, víz, galamb, áldozat, szivárvány, 
Biblia, Ószövetség,Újszövetség, próféta 
Görög mondák: Prométheusz és Pandora, Trójai faló, 
Daidalosz és Ikarosz, Odüsszeusz 
Római mondák: Róma alapítása 
Fogalmak: tűz, Héraklész, titán, Zeusz, 12 főisten, 
Olümposz 

Fogalmak:  
Noé, Biblia fogalma, részei 
Zeusz, 12 főisten, Olüm-
posz 
 
Olvasmányélmény megfo-
galmazása szóban: A víz-
özön, Dávid és Góliát, Tró-
jai faló 

A minimum követelmény-
ben fel nem tüntetett, de a 
tananyag tartalmában sze-
replő többi fogalom ismere-
te. 
 
 

Ez a föld a mi hazánk 
15 óra 

Arany János: Családi kör (életkép) 
Petőfi Sándor: Az alföld (sas, búza, tájleíró költemény), 
Úti levelek 
Móra Ferenc: A rab ember fiai  

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

Petőfi Sándor: Szülőfölde-
men;  
Kisfaludy Károly: Szülőföl-
dem szép határa;  
Memoriter: Arany János: 
Családi kör 5 versszak 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
A minimumot meghaladó 

követelmények 

regény, ifjúsági regény, 
történelmi regény 
A kötelező olvasmányból 
legalább 3 fejezet elolva-
sása, tartalmának elmon-
dása. 

Olvasmánynapló a kötele-
ző olvasmányhoz 

 

C. 6. évfolyam – magyar nyelv 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Páros és kisközösségi 
kommunikáció 
6 óra 

A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök tudatos alkal-
mazása, értelmezésük a beszédpartnerek megnyilatko-
zásaiban. Véleménynyilvánítás, egyéni álláspont kifej-
tése, reagálás mások véleményére kisközösségi (isko-
lai, családi, baráti) helyzetekben. 
A beszédhelyzetek és a mondatfajták összefüggése. 
Szóválasztás és udvariasság (a közhelyek, töltelékszók 
helyett más forma választása). A megszólítás: tegezés, 
magázás. 
A szófajok kommunikációs szerepe a témától, műfajtól, 
beszédhelyzettől függően. 

A beszédhelyzethez (cím-
zett, szándék, tartalom) és 
a nyelvi illem szabályaihoz 
alkalmazkodó beszédmód 
a kommunikáció iskolai és 
gyakorlati helyzeteiben. A 
nyelvi és nem nyelvi kife-
jezőeszközök helyes 
használata az élőbeszéd-
ben. 

Kisközösségi kommuniká-
ció; vita. 

Szóbeli és írásbeli szö-
vegműfajok 
5 óra 

Elbeszélés, leírás, jellemzés az ismeretterjesztésben. A 
nézőpont szerepe az elbeszélésben és a leírásban. Az 
olvasottak reprodukálása. A jellemzés tartalmi és formai 
követelményei. Blog és komment. 
Egyszerűbb dialogikus formák. 
Szövegépítő és javító eljárások gyakoroltatása (névmá-
sozás, helyettesítés stb.). A közhelyek, terpeszkedő 
kifejezések, a hivataloskodás és a divatos nyelvrontás 
(gügyögő szórövidítések, becézések), nyelvhelyességi 
hibák felismerése, kerülése. 

Különböző témájú és mű-
fajú művek értő olvasása, 
értelmes felolvasása. 
Olvasható írás, rendezett 
elhelyezés. 
Olvasmánytartalmak ösz-
szefüggő ismertetése az 
időrend, az ok-okozati 
összefüggések bemutatá-
sával, a műfaj és a téma 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

megállapításával. 
Rövid, tárgyszerű beszá-
moló a feldolgozott mű-
vekről. 

A magyar nyelv szófaji 
rendszere 
57 óra 

A szófajok alaktani és jelentésbeli jellemzői, képzés-
módjuk. A szófajok rendszere: alapszófajok (igék, ige-
nevek, névszók, határozószók), viszonyszók (névelők, 
névutók, segédigék, kötőszók, igekötők), mondatszók 
(módosítószók, indulatszók, kapcsolatteremtő mondat-
szók). A szófajok helyesírási (kezdőbetű, egybe-
különírás, a helyesírási alapelvek érvényesülése) és 
nyelvhelyességi kérdései (suksükölés, -nák, -nék, szo-
kik, -e kérdőszó helye, aki, ami, amely stb.). 
A tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek he-
lyesírásának egyszerűbb esetei. 

Szövegben a szavak szó-
fajának felismerése, meg-
nevezése, jellemzőinek 
felsorolása. 
A szófajok helyesírására, 
helyes használatára vo-
natkozó szabályok ismere-
te, alkalmazása. 

A szófaj, alapszófajok: az 
ige, a névszó: főnév, mel-
léknév, számnév, névmás, 
határozószó; főnévi, mel-
léknévi, határozói igene-
vek, viszonyszók, mondat-
szók. 
Gyakoribb ige-, igenév- és 
névszóképzők. 

Könyv- és könyvtár-
használat 
6 óra 

A korosztály fontosabb sajtótermékei (fajtái, formai, 
szerkezeti jellemzői). 
Az adatok rendezésének ismeretei. 
A szófajok és az állandósult szókapcsolatok jelentésé-
nek tisztázásával a tanult, olvasott szöveg pontosabb 
felfogása; szabályszerkesztés saját példákkal. 

Sajtótermék: napilap, heti-
lap, folyóirat; fejléc, cikk, 
rovat, tartalomjegyzék. 

 

 

D. 6. évfolyam – magyar irodalom 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

„És azóta hősök pár-
ja!/Híretek száll szájrul 
szájra” 
14 óra 

Kőmíves Kelemen 
Fogalmak: epikai művek szerkezete, verselés, hangsú-
lyos verselés, rím, végrím, ballada, népballada. 
Arany János: A walesi bárdok 
Fogalmak: időmértékes verselés, versláb, jambus, jam-

a ballada műfaji követel-
ményei 
a monda típusai 
memoriter: részlet a Rege 
a csodaszarvasról,  

mondák a honfoglalás és 
Mátyás idejéből 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

bikus vers, félrím, alliteráció, belső rím. 
Arany János: Rege a csodaszarvasról 
Fogalmak: szarvas, monda, hiedelemmonda, történeti 
monda, eredetmonda, helyi monda, rege. 
Vörösmarty Mihály: A búvár Kund 

A walesi bárdok 

„Toldi Miklós képe úgy 
lobog fel nékem” 
26 óra 

Arany János: Toldi 
Fogalmak: előhang, mottó, trilógia, elbeszélő költemény, 
nyár, dél, hasonlat, páros rímű felező tizenkettes, meta-
fora, szólás, alliteráció, konfliktus, nád, éjszaka, álom, 
pillangó, allegória, farkas, epizód, késleltetés, körülírás, 
megszemélyesítés, ellentét, párhuzam, bika, életkép, 
figura etymologica 

Epikai művek szerkezete, 
előhang, trilógia, elbeszélő 
költemény, hasonlat, epi-
zód, megszemélyesítés 
memoriter: előhang, 10 
versszak 

mottó, tabló, metonímia 

Tűz-víz között, megüt-
között kis Magyarország 
9 óra 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Fogalmak: lánc, kard, koporsó, gyűrű, hold, csillag, tör-
ténelmi regény, históriás ének 

A kötelező olvasmányból 
egy rész teljes elolvasása, 
szóbeli elmondása. 

A kötelező olvasmány tel-
jes feldolgozása, olvas-
mánynapló írása. 

Hős harc az élet és 
megélni szép 
10 óra 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (lúd, vásár) 
Móra Ferenc: Kuckó király 
Lázár Ervin: Az asszony 

 hexameter 
novella 

Egy dallam visz, de ke-
resztezi száz 
6 óra 

Tóth Árpád: Láng 
Weöres Sándor: Száncsengő, Csanádi Imre: Csilingelő 
kortárs költők versei 

a költői nyelv jellemzői: 
szóképek, alakzatok 
zeneiség, ritmus, rím 
téma, motívum 

lírai alany,  

 

6) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
• A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyel-

vi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására. 
• Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és interne-

tes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogal-
mazásra, írásra. 
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• Képes az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértésére, a szövegből az információk vissza-
keresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az in-
formációgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

• Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, a hibás olvasási szokásaira megfelelő 
javító stratégiát találni, és azt alkalmazni. 

• A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általá-
nos jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkal-
mazni is. 

• A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni. 
• A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említésével 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 rí-
mes, 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 időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az 
ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vi-
téz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő allegóriát, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csil-
lagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Ösz-
sze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, me-
lyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni 
szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben párosíta-
ni tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jelle-
mezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes 
egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: líra, epika, dráma, epizód, 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. 

• Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját 
erkölcsi ítéleteit. 

E. 7. évfolyam – magyar nyelv 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

Magán- és közéleti 
kommunikáció 

A szóbeli és írásbeli közlésmód kifejezési formái-
nak azonossága, különbsége a magán- és a köz-
életi kommunikációban. Magatartás, viselkedés, 
kulturált nyelvi viselkedés. A beszélőre és a hall-

Részvétel a közéleti kommu-
nikáció iskolai helyzeteinek 
különféle formáiban felszóla-
lás, hozzászólás, felelés. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

gatóra vonatkozó szabályok. 
A kommunikáció célja: közlés, kifejezés, befolyá-
solás. 
A magánéleti komm.: köszönés, megszólítás, 
bemutatás, bemutatkozás stb. 
A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és mű-
fajai: megbeszélés, vita, felszólalás, hozzászólás, 
alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, kérdés-
felelet, felelés. 
Írásbeli komm.: rövid üzenet, értesítés, levél, táv-
irat. Komm. különböző témájú és rendeltetésű 
szövegekkel; az olvasás módjai. 
Fogalmak: Magatartás, viselkedés, nyelvi viselke-
dés, udvariasság. Kifejezés, közlés, befolyásolás. 
Vita, megbeszélés, felszólalás, hozzászólás, a 
felelés típusai. Az olvasás fokozatai, módjai. 

A mindennapi élet problémái-
ról, olvasmányokról a saját 
vélemény megfogalmazása, 
érveléssel. Udvarias együtt-
működés felnőtt és kortárs 
partnerekkel. 
Vázlat készítése szóbeli 
megnyilatkozáshoz, írásbeli 
fogalmazáshoz. 

Az egyszerű mondat A mondat mibenléte, fajtái tartalom, szerkezet 
szerint. Állítás és tagadás, a többszörös tagadás. 
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentése. 
Az egyszerű mondat szerkezete, a mondatrészek 
(fő részek és bővítmények) 
A szintagmák, a mellérendelő és az alárendelő 
szószerkezet. 

Az egyszerű mondat részei-
nek, szintagmáinak megne-
vezése, elemzése. A mondat-
fajták biztos megkülönbözte-
tése. 

Kijelentő, felkiáltó, kérdő, 
óhajtó, felszólító mondat; 
tagolatlan, tagolt; tő- és bőví-
tett, hiányos szerkezetű; állító 
és tagadó mondat. 
A mondat elsődleges és má-
sodlagos jelentése. 
Mondatrészek: alany, állít-
mány, tárgy, a határozó és a 
jelző fajtái;  
Az alárendelő és a melléren-
delő szintagma. 

Helyesírási ismeretek Az egyszerű mondat helyesírása (vessző, gondo-
latjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző). 
A tulajdonnevek helyesírási ismereteinek bővíté-
se: a tanult idegen személynevek, a többelemű 
földrajzi nevek, intézménynevek és a belőlük kép-

A tanult helyesírási. és 
nyelvhelyességi szabályok 
megfelelő alkalmazása, a 
központozás, egybe- és kü-
lönírás. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

zett melléknevek helyesírása. 
Az összetett szavak helyesírása. 

A tulajdonnévből képzett mel-
léknevek helyesírása. 
A helyesírási szótár önálló 
használata. 

Könyv- és könyvtár-
használat 

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

A tárgyalt irodalmi művekhez 
és a mindennapi élet kérdé-
seinek megválaszolásához 
ismeretanyagok keresése a 
könyvtár nyomtatott és elekt-
ronikus információhordozói-
nak felhasználásával. 

 

 

F. 7. évfolyam – magyar irodalom 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
A minimumot meghaladó 

követelmények 

A vers tükör Janus Pannonius: Pannonia dicsérete 
Balassi Bálint. Egy katonaének 
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

epigramma, memoriter 
dal 
elégia, memoriter 

hexameter, pentameter, disz-
tichon, daktilus, spondeus 
Balassi-stófa, bokorrím 
Lackfi János: Pláza Balassi 
allegória 
Csokonai: Zsugori uram, jel-
lemkép 

Mikszáth Kálmán, a 
magyar próza megújí-
tója 
10 óra 
A nemzet mesemondó-
ja: Jókai Mór 

A regény. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyő-
je (kötelező olvasmány) 
Elbeszélés, kisregény:  
A nagyenyedi két fűzfa (kötelező olvasmány) 

A regény fogalma, csoportosí-
tása. A kötelező olvasmányból 
néhány fejezet elolvasása. A 
szereplők, helyszínek, a pénz 
legendája, az esernyő legen-
dája. 
Novella fogalma Mikszáth 
Kálmán: A néhai bárány. A 
történet elmondása szóban.  

A kötelező olvasmányról nap-
ló vagy jegyzet készítése.  
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
A minimumot meghaladó 

követelmények 

Dráma A drámai műnem. Komédia: bohózat jellemkomé-
dia (Moliére: Fösvény – kötelező olvasmány) 

A drámai műnem jellemzői, 
műfajai.  
Moliére: Fösvény (szereplők, 
jellemek) 

Akció, dikció, drámai szerke-
zet, alapszituáció, tragikum, 
komikum, helyzetkomikum, 
jellemkomikum, csattanó 

A nemzeti irodalom 
kibontakozása a 19. 
sz. első felében 
20 óra 

A reformkor irodalmából. 
Epigramma: Kölcsey Ferenc: Huszt, Himnusz 
Vörösmarty: Szózat 
Petőfi Sándor: Ars poetica: A XIX. század költői, A 
puszta, télen, Reszket a bokor, mert, Szeptember 
végén, Egy gondolat bánt engemet.., Nemzeti dal 
Romantika. 

A reformkor. Memoriter: 
Huszt, Himnusz, Szózat, 
Szeptember végén 

Memoriter: Petőfi Sándor: A 
XIX. század költői. 
A romantika mint művelődés-
történeti korszak és stílus-
irányzat. 
Keretes szerkezet: Himnusz, 
Szózat elemzése. Trochaikus 
verselés, jambikus verselés 
Vörösmarty: Szép Ilonka 

Műfaji sokszínűség 
Arany János költésze-
tében 

A fülemile 
Szondi két apródja 
Epilógus 

elbeszélő költemény 
ballada 

 
kétszólamú ballada 
elégia 

Kamaszokról kama-
szoknak 

Kortárs regények  Janikovszky Éva: A tükör előtt 
Gyurkovics Tibor: Tükröm, 
tükröm, mondd meg nékem.. 
Lois Lowry: Az emlékek őre 

 

G. 8. évfolyam – magyar nyelv 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

A tömegkommuniká-
ció 

Alapismeretek a mindennapi, a hivatalos, a mű-
vészi és a tömegkommunikációról nyelvi szem-
pontból, elsősorban a befogadás oldaláról. 
Néhány gyakori szövegműfaj: hír, tudósítás, cikk, 
kommentár, kritika, interjú, riport. A reklám, a hir-
detés, az apróhirdetés eszközei és hatása. 

A köznyelv, a tanult szak-
nyelv, a társalgás és a szleng 
szókészletében meglévő elté-
rések felismerése és a kom-
munikációs helyzetnek meg-
felelő használatuk. 

Az írott és az elektronikus saj-
tó, médium, média. 
Tájékoztatás a médiában: hír, 
tudósítás, cikk, interjú, riport. 
Véleményközlés a médiában: 
kommentár, kritika, olvasói 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

A tájékoztató, a véleményközlő és a befolyásoló 
média. 

Tájékozottság és ítéletalkotás 
az alapvető tömegkommuni-
kációs műfajokban, a média 
szerepének és hatásának 
felismerése. 

levél. 
Befolyásolás a médiában: 
hirdetés, reklám, multimédia. 

Az összetett mondat Az összetett mondat szerkezete, a tagmondatok 
sorrendje. A szórend alapvető kérdései az egy-
szerű és az összetett mondatban. A többszörösen 
összetett mondat. A mondat és a szöveg viszo-
nya. 

Az egyszerű és összetett 
mondat megkülönböztetése. 
Az összetett mondat elemzé-
se. Mellérendelő összetett 
mondat: kötőszó, tagmondat, 
kapcsolatos, ellentétes, vá-
lasztó. 
Alárendelő összetett mondat: 
kötőszó, utalószó, tagmon-
datok. 

Összetett mondat: mondat 
egész, mondategység (tag-
mondat), főmondat, mellék-
mondat. 
Mellérendelő összetett mon-
dat: magyarázó, következtető 
mondat. 
Alárendelő összetett mondat: 
állítmányi, alanyi, tárgyi, ha-
tározói, jelzői; sajátos jelen-
téstartalmú mondat: feltéte-
les, hasonlító. 
A többszörösen összetett 
mondat. 
Egyenes és függő idézet. 

A szóalkotási módok A szóösszetétel. A belső szóteremtés, a tudatos 
szóalkotás, idegen szavak átvétele. Az alá- és a 
mellérendelt összetett szavak. 
A szóképzés, jelentés-, szófajváltó és a helyes-
írást megváltoztató képzőkkel. A mozaikszók és a 
rövidítések. A gyakori szóalkotási módok rend-
szerezése. 

A szóalkotás gyakori módjai-
nak fölismerése és elemzése. 

Szóösszetétel, alárendelt 
összetett szavak: alanyos, 
tárgyas, határozós, jelzős 
összetétel; mellérendelő ösz-
szetett szavak: valódi össze-
tétel, szóismétlés, ikerszó; 
jelentéssűrítő összetétel; 
szerves és szervetlen össze-
tétel; mozaikszó. 

Helyesírási ismeretek A magyar helyesírás alapelvei. Az összetett mon-
dat központozása. A párbeszéd és az idézetek 
írásmódja. 

Az idézés, a párbeszéd, a 
központozás helyesírása. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

Kitekintés a magyar 
nyelv életére 

A nyelv, a nyelviség, a nyelvtudás és a nyelv-
használat fogalma. 
Nyelvváltozatok és nyelvi normák a mai magyar 
nyelvben. 
Nyelvünk eredete, rokonsága. A nyelvrokonság 
bizonyítékai. 
Állandóság és változás a nyelvben.  
Nyelvünk történeti szakaszai. 
A magyar nyelv típusa: néhány hangtani, alaktani, 
mondattani sajátossága, szórendjének jellemzői. 

Tájékozottság a magyar 
nyelv eredetéről, helyéről a 
világ nyelvei között. 

A nyelv, a nyelviség, a nyelv-
tudás, a nyelvhasználat. 
Nyelvváltozatok, a nyelv füg-
gőleges és vízszintes tagoló-
dása. 
Nyelvtípus, nyelvrokonság, 
nyelvcsalád. Szórványemlék, 
nyelvemlék. Az ősmagyar, az 
ómagyar, a középmagyar és 
a mai magyar nyelv. 
A magyar nyelv szórendje. 

Szövegműfajok és 
kifejezési formájuk 

A mindennapi élet néhány alapvető hivatalos ira-
ta: nyugta, kérdőív, kérvény, önéletrajz, pályázat, 
kísérőlevél; állásinterjú. 
Ismeretek a véleménynyilvánítás néhány szóbeli 
és írásbeli műfajáról az olvasmányokhoz kapcsol-
va: ismertetés, könyvajánlás, kritika, olvasónapló.  
Az idézés módja: egyenes és függő. 

A gyakrabban használt min-
dennapi hivatalos iratok is-
merete. 

Nyugta, kérdőív, kérvény, 
önéletrajz, pályázat, kísérőle-
vél. Egyenes és függő idézet. 

Könyv- és könyvtár-
használat 

A tárgyi katalógus használata önálló feladat meg-
oldásához, cédulázás, vázlat, forrásjegyzék ké-
szítése a gyűjtött adatokról. 

Jártasság az önálló könyvtári 
munkában, a tárgyi katalógus 
használatában. 

 

 

H. 8. évfolyam – magyar irodalom 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

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

A tragédia. Shakespeare: 
Romeo és Júlia (dialógus, 
monológ) 

Expozíció 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

„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: Hét krajcár 

A Nyugat című folyóirat. 
Az első nemzedék 5 kiemel-
kedő alkotójának rövid pálya-
képe. 
Memoriterek: a tanult versek-
ből minimum 4. 

Fogalmak: szimbólum, imp-
resszionizmus, szonett, vers-
ciklus, esszé, szinesztézia 
 

„Okuljatok mindannyi-
an e példán…” 

József Attila, Radnóti Miklós költészete. 
 

József Attila és Radnóti Mik-
lós rövid pályaképe. Memori-
terek: Tiszta szívvel, Nem 
emel föl; Nem tudhatom. 

Curriculum vitae, áthajlás. 
Memoriterek: Tétova óda, 
Erőltetett menet 
 

Regények bűvöletében Szabó Magda: Abigél (kötelező olvasmány 
Kortárs ifjúsági regények. 
Sorsok, életek 

A kötelező olvasmányból le-
galább 3 fejezet elolvasása, 
tartalmának elmondása. 

Olvasmánynapló írása 
Mozgóképi elbeszélés.  
Kertész Imre: Sorstalanság, 
Orsós Jakab: Rendkívüli tör-
ténet 

Humor az irodalomban Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 
Örkény István egypercesei 
bűnügyi irodalom, bűnügyi paródia 

2 novella elolvasása groteszk, Örkény-novellák 
Agatha Christie, Rejtő Jenő 

 

27.2. Angol nyelv 

27.2.1. Alsó tagozat 

1) Általános nevelési célok 
• Az 3. évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-tanítás alapvető célja lélektani és nyelvi: 

kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése iránt, 
sikerélményhez juttatni a diákokat, 
megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a szóbeli készségek fejlesztésével. 

• Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajá-
títás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő tevékenysé-
gekben vesznek részt. Ezek során 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 
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szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolód-
nak. 

• Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elenged-
hetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt 
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

2) Fejlesztési feladatok 
• Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmaguk-

ban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontex-
tust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat igen lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi ered-
ményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak 
meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

• Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elenged-
hetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt 
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

• A kerettanterv az óvodában és az 1-3. évfolyam anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira és tevékenységeire épül. A 
készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások, a cselekvésre épülő já-
tékos feladatok teljesítéséből, valamint autentikus anyagok (dalok, mondókák, mesék, képeskönyvek) értelmezéséből követhetjük 
nyomon. 

• A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig ter-
jed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

• Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként hasz-
nálnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. 

• 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. 

3) Fejlesztés tartalma 
a) Hallott szöveg értése 
• Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése (pl. osztálytermi ru-

tincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  
• Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. 

rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, 
árnyjáték, társasjáték). 

• Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kijelentések megértése (pl. közvetlenül a 
tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve vála-
szok). 
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• Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult 
nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségé-
vel.  

• Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a be-
szédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés során. 

• A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos formában esetleg más nyelvek) hang-
zásvilágától 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 megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, fel-

szólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel. 
• Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevése. 
• 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 bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 
c) Összefüggő beszéd 
• Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, 

másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. 
• 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 tartalmazó, 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 kísére-
tével). 

d) Olvasott szöveg értése 
• Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak felcímkézése, szavak és képek párosítá-

sa, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítása). 
• Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, 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 használatával. 
• Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztálytermi utasítások). 
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• 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, szókereső, akasztófa, tárgyak, képek részei-

nek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 
• Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. képregény rajzolása, s ezekhez szö-

vegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, 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. 

4) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 3. évfolyam 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Köszönés, bemutat-
kozás 
1 óra 

Good morning… Good morning… című 
mondóka pár sorának el-
mondása 

Good morning mondóka 
teljes elmondása 

Állatok 
8 óra 

Háziállatok 
Vadállatok 
Animal sounds 
Two little dicky birds, 
Baa, baa black sheep, 
Pussy cat 
Incy, wincy spider 
Teddy bear, teddy bear.. 

Animal sounds néhány 
sorának eléneklése, álla-
tok felismerése angolul 
dalok néhány sorának 
eléneklése 

Animal sounds teljes el-
éneklése, a tanult állatok 
megnevezése. 

Színek  
2óra 

10 szín neve 
What colour is it?  

6 szín megnevezése 10 szín megnevezése 

Gyümölcsök 
3 óra 

10 gyümölcs neve 5 gyümölcs megnevezése 10 gyümölcs megnevezé-
se 

Számok 
5 óra 

1,2,3,4,5 once I cought.. 
1,2 buckle my shoe.. 
 20-ig a számokat tudni 
 

One, two,three, four, five 
című dalok néhány sorá-
nak eléneklése 
5-ig megnevezni a számo-
kat angolul 

One, two, three,four, five 
című dalok teljes elének-
lése 
20-ig megnevezni a szá-
mokat angolul 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Testrészek 
2 óra 

Head and shoulders 
Testrészek nevei 

Head and shoulders né-
hány sorának eléneklése 
Öt testrész megnevezése 

Head and shoulders teljes 
eléneklése 
Az összes tanult testrész 
megnevezése 

Ünnepek 
4óra 

Karácsony 
Húsvét 
Halloween 

Adott szócsoportból 5 szó 
megtanulása 

Adott szócsoport szókész-
letének megnevezése 

Abc 
2óra 

ABC dal megtanulása 
Betűk megtanulása 

ABC dal megtanulása 
 

ABC dal eléneklése 
Betűk megtanulása, 
felismerése 

Egyéb mondókák, 
dalok 
10 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... 
If you are happy.. 

Dalok felismerése, néhány 
sorának visszamondása 

Dalok, mondókák elének-
lése 

 

B. 4. évfolyam 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

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 
emberekről. Tárgyak megjelölése  

Tudjon bemutatkozni, reg-
gel napszaknak megfele-
lően köszönni 
Szóanyag 30%-a 

Tudja bemutatni társát, 
tudjon napszaknak megfe-
lelően köszönni 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Unit 2 
9 óra 

Kérdezés emberekről, tárgyakról, osztályterem tárgyai. 
A közelben és távolban található tárgyakra vonat-
kozó kérdések feltétele és válaszadás. 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot tudja, 
képes legyen kérdést fel-
tenni és választ adni. 

Unit 3 
9 óra 

A felszólító mód. Tengeri állatok, kérdések és meg-
válaszolása. A többesszám. 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot tudja, 
képes legyen kérdést fel-
tenni és választ adni. 

Unit 4 
10 óra 

Bemutatkozás, mások bemutatása, kérdések feltevé-
se a foglalkozásokkal kapocsolatban, foglalkozások 
bemutatása. 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot tudja, 
képes legyen kérdést fel-
tenni és választ adni. 

Unit 5 
9 óra 

Kérdések feltétele és válaszadás a melléknevek 
használatával a külső megjelenésről. Kérdések fel-
tétele emberekkel, tárgyakkal, állatokkal kapcsolat-
ban 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot tudja, 
képes legyen kérdést fel-
tenni és választ adni. 

Unit 6 
9 óra 

Beszélgetés a képességekről, a can segédige hasz-
nálatának a bevezetése.Kérdezés, válaszadása ké-
pességekkel kapcsolatban. Kedvenc sportom. 

Legalább 4 igét megtanul-
jon. 

A tanult szóanyagot tudja, 
képes legyen kérdést fel-
tenni és választ adni. 

Unit 7 
9 óra 

A család. Én és a családom. Testrészek.Családtagok. 
Kérdezés, válaszadás a saját családról. 

Meg tudja nevezni szűk 
családjának tagjait. Test-
részek megnevezése, 
have/has használatával 

Egy társa és saját maga 
leírása külsőleg 

Unit 8 
9 óra 

Otthonom.Helyiségek megnevezése, helyhatározók 
használata. Tárgyak helyéről való érdeklődés, vá-
laszadás.Kedvenc játékaim. 

Helységek közül 3 meg-
nevezése, kedvenc tan-
tárgyának neve, a hét nap-
jai 
Elöljárók 

Az összes tanult elöljárót 
helyesen használja.A ta-
nult szóanyagot tudja. 

Unit 9 Preferencia kifejezés: likes and dislikes. Az óra. 
Kérdezés illetve válaszadás az idővel kapcsolat-
ban.Étkezés. Kedvenc ételeim, italaim. 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot tudja, 
képes legyen kérdést fel-
tenni 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 fel-
tenni és választ adni. 

Unit 11 
8 óra 

Ünnepek. Happy Easter. Kérdezés, válaszadás valaki 
cselekvése kapcsán.Ruhadarabok, öltözködés. Ked-

A tanult szóanyag 30%-át 
tudja. Ruhadarabok meg-

A tanult szóanyagot tudja, 
képes legyen kérdést fel-
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

venc ruháim. nevezése tenni és választ ad-
ni.Mondatrok alkotása a 
tanult szavakkal/Mit vi-
selsz?/ 

Unit 12 
9 óra 

A hét napjai, az időjárás, és a napszakok. A tanult szóanyag 30%-át 
tudja. 

A tanult szóanyagot tudja, 
képes legyen kérdést fel-
tenni és választ adni. 

 

27.2.2. Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
• Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óraveze-

tését, ismerősek a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak, bíznak magukban, és néhány alapvető stratégiát már használnak. 
• A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. 
• 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. 
• Az évek előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. 
• Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált, hosszabb 

szövegek olvastatásával. 
• Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket autonóm nyelvtanulóvá válni. 

2) Fejlesztési feladatok 
• A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, il-

letve információfeldolgozásra. A tantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat 
más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. 

• A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre in-
kább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésü-
ket. A nyelvhasználatban a folyamatosság az erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb struk-
túrák automatizálására is. 

• 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. 

• A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt 
megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. 
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3) Fejlesztendő kiemelt kompetenciák 
a) Szövegértés, beszédértés 
Kiemelt kompetenciák: 
• A tanuló képes biztonsággal követni az idegen nyelven történő óravezetést. 
• A tanuló törekszik a helyes kiejtés (intonáció, hangsúly, stb.) utánzására és elsajátítására. 
• A tanuló képes a nyelvi tudásszintjének megfelelő szöveget megérteni az addig megszerzett tudására és egyéb, megértést segítő ele-

mekre támaszkodva. 
• A tanuló képes egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység során felhasználni. 
• A tanuló képes többféle forrásból hallott egyszerű (CD, youtube, társak) szöveget követni, valamint az ehhez kapcsolódó feladatokat el-

végezni. 
Nyelvi tevékenységek 
• Hallott szöveg aktív, értő, odafigyelő követése előre meghatározott szempont szerint. 
• Hallott szöveg, pl. instrukciók meghallgatása után a hallott információnak megfelelő tevékenység elvégzése, pl. meghívókártya készíté-

se, rajz, képkártyák, szókártyák készítése, mozgás, utánzás, képek vagy tárgyak felmutatása. 
• Válaszadás rövid, egyszerű kérdésekre, utasításokra verbális, non-verbális módon. 
• Az órai tevékenységekben, pl. nyelvi játékokban való aktív részvétel. 
b) Olvasás 
Kiemelt kompetenciák: 
• 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. 
• A tanuló képes olvasott szöveggel kapcsolatos, arra vonatkozó egyszerű feladatokat végezni. 
• A tanuló képes a tanár által irányított közös olvasásba aktívan bekapcsolódni.  
• A tanuló képes hangzó szöveg írott változatának követésére. 
• A tanuló képes észrevenni az anyanyelven, és az idegen nyelven történő olvasás különbségeit. 
Nyelvi tevékenységek: 
• Bekapcsolódás közös olvasásba, pl. események, szereplők felismerése képek alapján, érzelmek kifejezése, vélemény-nyilvánítás, talál-

gatás. 
• Olvasott szövegből információk kiszűrése bizonyos szempontok alapján. 
• Olvasott szöveg lényegének megértése és adott helyzetben való felhasználása. 
• Egymás írásbeli munkáinak megtekintése, elolvasása. 
c) Beszéd, interakció 
Kiemelt kompetenciák: 
• A tanuló képes aktívan, örömmel részt venni az interakciót igénylő tevékenységekben. 
• A tanuló képes egyszerű mesék, mondókák dramatizált, interaktív módon való előadására. 
• A tanuló képes beszédszándékát alapvető verbális és non-verbális nyelvi eszközökkel kifejezni. 
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• A tanuló képes egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett hasonló kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. 
• A tanuló képes tisztázást, magyarázatot kérni, amennyiben a hozzá intézett beszédet nem érti. 
• A tanuló képes egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikációt folytatni. 
• A tanuló képes a tanult témákban rövid párbeszédeket folytatni. 
• A tanuló egyre inkább képes feladatmegoldás során társaival is a célnyelven kommunikálni. 
Nyelvi tevékenységek: 
• Mesék, mondókák, dalok előadásába bekapcsolódás verbálisan vagy non-verbálisan. 
• Egyszerű nyelvi eszközökkel (rövid mondat, egy-egy szó, non-verbális válasz) történő leírás, bemutatás. 
• Osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó egyszerű kérdésekre, kérésekre egyszavas válaszokkal, vagy non-verbális eszközökkel való re-

agálás. 
• Aktív részvétel nyelvi játékokban, szituációs játékok, csoportos, páros felkészülés után közösen alkotott szöveg változatlan és/vagy kis 

változtatással történő eljátszása (pl. párbeszéd). 
d) Összefüggő beszéd 
Kiemelt kompetenciák: 
• A tanuló képes rövid, egyszerű szöveg memoriterként való felmondására. 
• A tanuló törekszik a helyes kiejtés (intonáció, hangsúly, stb.) elsajátítására. 
• A tanuló képes a számára ismert témákban rövid, összefüggő leírást adni környezetében előforduló tárgyakról/élőlényekről, eseményso-

rokról. 
• A tanuló megfelelő nyelvi előkészítés során képes részt venni szerepjátékokban, illetve egyéb nyelvi játékokban. 
Nyelvi tevékenységek: 
• Egyszerű szerepjáték előadása gyakorlás, felkészülés után. 
• Saját, vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű, rövid bemutatása. 
e) Írás, írásbeli szövegalkotás 
Kiemelt kompetenciák: 
• A tanuló képes a feladatmegoldások során rövid szavakat pontosan leírni, lemásolni, illetve rövid szövegeket egy-egy szóval kiegészíte-

ni. 
• A tanuló képes tanult szókincs felhasználásával egyszerű nyelvi feladatok, játékok készítésére társai számára. 
• A tanuló képes közösen olvasott szöveg olvasása után írásbeli feladatokat megoldani. 
• A tanuló képes minta alapján különböző, életkorának megfelelő egyszerű szövegek készítésére az eredeti szöveg kismértékű módosítá-

sával. 
• A tanuló képes hangzó szöveg, írásban történő, rögzítésére. 
• A tanuló képes részt venni írásbeli nyelvi játékokban. 
• A tanuló ismeri az idegen nyelv betűrendjét. 
• A tanuló képes észrevenni az anyanyelvén, illetve az idegen nyelven történő írás különbségeit. 
Nyelvi tevékenységek: 



123 
 

• Képes szótár készítése. 
• Szavak tematikus gyűjtése írásban a tanuló által ismert témakörökben. 
• Tanult, egyszerű szövegek másolása és illusztrálása. 
• Szövegvariációk készítése egy-egy szó megváltoztatásával, tanári segítséggel. 
• Egyszerű, ismert szöveg rekonstruálása (összekevert szavak sorba rendezése, stb.). 
• Játékos írásbeli feladatok megoldása és készítése (pl. szókereső, akasztófa, keresztrejtvény). 
• Egyszerű szöveg alkotása tanári segítséggel, mintaadással, pl. képeskönyv készítése párban, csoportban, képregény rajzolása és szó-

buborékok kitöltése, rajzos értékelőlap készítése. 

4) 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. 

5) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5. évfolyam 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

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 felismeré-
se 

To be ragozása (jelen) 
használata(állító, tagadó, 
kérdő) 
A teljes szóanyag 
Wh- kérdések használata 

Unit 2 
18 óra 

Család 
Én és a családom 
Családtagok bemutatása 
Barátok, külső tulajdonságok 
Kedvenc tárgyaim 
Állatok 
Birtokos névmások 

Család 
Have got/ has got felisme-
rése, képzése(állító, taga-
dó, kérdő) 
A szóanyag fele 
Jelzői birtokos névmások 
felismerése 

Jelzői birtokos névmások 
használata 
These/ those használata 
A teljes szóanyag 
Az összes tanult rendha-
gyó többes számú főnév 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Have got/has got 
Főnevek többesszáma 
These-Those 

These/ those felismerése 

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, felisme-
rése 
Napirend kb. 5 mondat 
A hét napjai, hangszerek, 
szabadidő 
Gyakoriságot kifejező idő-
határozók felismerése 

Simple Present (állító, 
tagadó) használata 
Napirend (folyamatos, 
összefüggő szöveg 
A teljes szóanyag 
Gyakoriságot kifejező idő-
határozók használata 

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, hely-
meghatározás 
Létezés kifejezése (there 
is, are) képzése, felisme-
rése 

Információkérés, adás 
A can segédige (állító, 
tagadó, kérdő) alakok 
használata 
A teljes szóanyag 
Létezés kifejezése (there 
is, are) használata 

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 felismerése, 
megkülönböztetése 
Countable (megszámlál-
ható), Uncountable (meg-
számlálhatatlan) főnevek 
megkülönböztetése 
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 

Simple Present (kérdő, 
rövid válasz) képzése, 
felismerése 
Tetszés, nemtetszés kép-

Simple Present (kérdő, 
rövid válasz) használata 
Tetszés, nemtetszés 
használata 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Évszakok és ruhadarabok 
Kedvenc ruháim 
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése 
Foglakozások 
Folyamatos jelen/Present progressive/ 

zése, felismerése 
Tanult nemzetiségek 
Személyek ruházatának 
leírása 
A szóanyag fele 
Folyamatos jelen képzése, 
felismerése (állító, tagadó, 
kérdő) 

Tanult, összes nemzetiség 
A teljes szóanyag 
Folyamatos jelen (állító, 
tagadó, kérdő) használata 

 

B. 6. évfolyam 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Unit 1 
24 óra 

Napirend 
Szabadidő. hobbi 
Bútorok 
Belső tulajdonságok, külső megjelenés- 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 napirendjét, 
el tudja mondani a hobbi-
ját 
Külső leírás néhány mon-
datban 

Birtokos névmás, jelző 
használata 
A teljes szóanyag 
A legjobb barát bemutatá-
sa 

Unit 2 
24 óra 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás 
Táborok 
Közlekedés 
Past Simple 

Simple past felismerése, 
képzése 
Állító alak képzése, szabá-
lyos igék és rendhagyó 
múlt idejű igék. 

Simple past használata, 
képzése 
Állító alak képzése, szabá-
lyos igék és rendhagyó 
múlt idejű igék. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Szabályos igék és rendhagyó múlt idejű igék 
Múltidejűség: a be ige 

A tanult igék fele. 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 kötelezett-
ség, szükségesség, tiltás, 
felszólítás, képzése, felis-
merése 
Jövőidejűség going to fel-
ismerése, képzése 
A teljes szóanyag fele 

Must, musn’t kötelezett-
ség, szükségesség, tiltás, 
felszólítás, használata 
Jövőidejűség going to 
használata az összes for-
mában 
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 felismerése, 
képzése 
Állító alak képzése, szabá-
lyos igék és rendhagyó 
múlt idejű igék. 
A tanult igék fele 

Simple past használata 
Állító alak képzése, szabá-
lyos 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 
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C. 7-8. évfolyam 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Unit 1 
24 óra 

Események leírása, levélírás, információkérés, -adás, 
bemutatás 
Egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, egyszerű múl 
idő 
Térbeli viszonyok: hely, iránymeghatározás 

Egyszerű jelen idő és a 
folyamatos jelen idő felis-
merése és képzése 
Egyszerű múlt idő képzé-
se – kivételek közül a 
leggyakrabban használt 
igék képzése 

Egyszerű és folyamatos 
jelen idők használata 
Levélírás nyaralásról 
Egyszerű múlt idő haszná-
lata 

Unit 2 
24 óra 

Bemutatás, bemutatkozás 
Események leírása 
Akarat, kívánság 
Egyszerű és folyamatos múlt idő 
Határozatlan névelők (a, an) 
Személyek leírása (külső és belső tulajdonságok) 

Folyamatos múlt idő kép-
zése 
Határozatlan névelők fel-
ismerése, egyszerűbb 
esetekben használata 
Bemutatkozás 

Egyszerű és folyamatos 
múlt idők megkülönbözte-
tése és használatuk 
Országok köszönési szo-
kásai 
Történet elmesélése zajok 
alapján 

Unit 3 
24 óra 

Események leírása 
Befejezett jelen idő szabályos és rendhagyó igék állító 
és tagadó alakok 
Befejezett jelen és egyszerű múlt idő használata 
Időbeli viszonyok (yet) 

Befejezett jelen idő képzé-
se 
Rendhagyó igék képzése 
(30 db) 

Befejezett jelen idő hasz-
nálata 
Rendhagyó igék (tk. vé-
gén) képzése 
Egyszerű jelen és befeje-
zett jelen használata 
Tagadás, yet használata 

Unit 4  
24 óra 

Közvélemény-kutatás 
Események leírása 
Befejezett jelen idő: kérdés, rövid válasz 
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 befeje-
zett jelen for különbség 
megmagyarázása, alkal-
mazása 
Mustn’t, don’t allowed to 
Képleírás 

Unit 5 Személyek és dolgok leírása, tulajdonságok összeha- Melléknevek középfoka- Melléknév középfoka- al-
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

24 óra sonlítása 
Melléknevek fokozása- középfok (-er, more/less, rend-
hagyó alakok, than) 

képzése, egyszerű mon-
datokban alkalmazása 
Férfi/női foglalkozások 

kalmazás 
Rendhagyó melléknevek 
fokozása 

Unit 6 
24 óra 

Dolgok leírása, összehasonlítása 
Események leírása 
Melléknév fokozása – felsőfok 
Good/bad 
Időbeli viszonyok (in/on/at) 
Mennyiségi viszonyok ( tőszámnevek, sorszámnevek) 

Melléknevek felsőfoka – 
képzés, egyszerű esetek-
ben használata 
Két dolog egyszerű ösz-
szehasonlítása 
In/on/at alkalmazása egy-
szerűbb esetekben  

Melléknevek felsőfokának 
alkalmazása 
Most/least alkalmazása 
In/on/at alkalmazása 
Rendhagyó melléknevek 
fokozása 

Unit 7 
24 óra 

Jóslat, ígéret, megengedés, bizonyosság, bizonytalan-
ság 
Egyszerű jövő idő 
Logikai viszonyok: mellékmondat 

Jövőbeli jóslatok: will won’t 
let… 
Will always/never 
Egyszerűbb gondolatok 
kifejezése 

Jövőbeli jóslatok alkalma-
zása 

Unit 8 
24 óra 

Dolgok mennyiségének leírása 
Egyetnemértés, tetszés/ nemtetszés, érdeklődés 
Mennyiségi viszonyok: megszámlálható/ megszámlál-
hatatlan főnevek: a lot of/ lots of/ a little/ a few 
Egyszerű jövő idő 

Mennyiségek kifejezése: 
megszámlálha-
tó/megszámlálhatatlan 
főnevek egyszerű haszná-
lata 

Mennyiségek használata 
Tetszés/ nemtetszés, ér-
deklődés kifejezése 

Unit 9 
24 óra 

Események leírása, gazdasági problémák, helyzetek , 
tudományos kísérletek, történet elmesélése, leírása 
Szenvedő szerkezet jelen, múlt idő 
Szövegösszetartó eszközök (some, any) 
Térbeli viszonyok: irányok, helymeghatározás: on/at/to 

Szenvedő szerkezet kép-
zése: jelen, múlt idő 

Szenvedő szerkezet 
használata 
On/at/to használata 
Események leírása, gaz-
dasági problémák, helyze-
tek , tudományos kísérle-
tek, történet elmesélése, 
leírása 

Unit 10 
24 óra 

Képesség kifejezése 
Modalitás: (múlt idő) 
Időbeli viszonyok: just 
Minőségi viszonyok: melléknevek (enough: clever 
enough) 

Múltbeli képesség illetve 
annak hiánya (couldn’t, 
was/wasn’t able to) felis-
merése, értelmezése szö-
vegben  

Múltbeli képesség illetve 
annak hiánya (couldn’t, 
was/wasn’t able to) kép-
zése, használata 
Gondolatok , ötletek felve-
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

tése, véleménykérés, 
egyetnemértés 
Múltidejű elbeszélés szen-
vedő használata 

Unit 11 
24 óra 

Események leírása, veszélyek, félelmek, balesetek le-
írása 
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 használata 
Logikai viszonyok: 
because, when 
Visszaható névmások 
használata 
Események leírása, ve-
szélyek, félelmek, balese-
tek leírása 
Érdeklődés mások prob-
lémái felől és arra reagá-
lás 

Unit 12 
24 óra 

Elégedettség, elégedetlenség 
Ígéret, terv, szándék 
Események módjának leírása 
Cselekvés, történés kifejezése 
Jövőidejűség (will, going to) 
Módhatározók 
Minőségi viszonyok 
Modalitás: might, should, shouldn’t 

Jövőidejűség (will, going 
to) képzése 

Jövőidejűség (will, going 
to) használata 
Minőségi viszonyok kifeje-
zése 
Modalitás: might, should, 
shouldn’t 
Módhatározók 
Elégedettség, elégedet-
lenség 
Ígéret, terv, szándék 
Események módjának 
leírása 
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27.3. Német nyelv 

27.3.1. Alsó tagozat 

1) Általános nevelési célok és feladatok 
Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat) 
(2012) többi műveltségi területének céljaival, tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat bevezetőjében 
megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának és tanításának alapvető célja a kommunikatív idegen nyelvi kompe-
tencia kialakítása és fejlesztése. A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten (A1, A2, B1, B2, C1, C2) a következő receptív és pro-
duktív készségek fejlesztését foglalják magukba: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, írás. 

• A nyelvoktatáson belül különbséget kell tennünk a kisgyermekkori, illetve a későbbi nyelvoktatás között: A 4. évfolyamon kezdődő 
idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása, illetve a tanulók érdeklő-
désének felkeltése a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. 

• Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmaguk-
ban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szi-
tuációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi 
eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólal-
nak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

• Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elenged-
hetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt 
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

• Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együt-
tes fejlesztése áll. A hallott szöveg értésének fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből kö-
vethetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek 
használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar nyelvű kérdés és 
válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. 

• 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 erre az igény. A tanulók a kezdő szakasz végére elért nyelvi szintje 
KER szintben nem adható meg. 

• A készségfejlesztés során a tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak. A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fontos-
ságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlélet. 

• Az ötödik évfolyam megkezdésekor tanulóink már két év nyelvtanulási tapasztalattal rendelkeznek, megértik a tanár kéréseit, óraveze-
tését, ismerősek a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak, bíznak magukban, és néhány alapvető stratégiát már használnak. 

• A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. A nyelvel-
sajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban foko-
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zatosan felzárkózik melléjük az olvasott szöveg értése és az írás is. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontex-
tusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet alkot-
nak.  

• A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, il-
letve információ-feldolgozásra. A kereszttantervi törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartal-
makat más szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. A 4. évfolyamon megadott témakörök a 
tanulók életkorának megfelelően új szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák mellett 
ezek is szerepelnek az 5-8. évfolyamon. 

• A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre in-
kább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésü-
ket. A nyelvhasználatban a folyamatosság erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb struktú-
rák automatizálására is. Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket autonóm nyelvtanu-
lóvá válni. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanu-
lói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. 

2) Fejlesztés tartalma 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óra-
vezetést. 
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egysze-
rű tanári utasításokat. 
Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket. 
Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalom-
ra következtetni.  

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutin-
cselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).  
Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. raj-
zos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, 
társasjáték). 
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanu-
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ló 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 lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  
Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszéd-
helyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szövegértés során. 
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos formában esetleg más nyelvek) hangzásvi-
lágától és zenéjétől. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, gyermekeknek szóló 
egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben. 
Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatva. 
Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi 
eszközökkel reagálni. 
A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról. 
Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kife-
jezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szóval, rövid mondattal. 
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-
lításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel. 
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevése. 
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 bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, néhány monda-
tos leírások. 

  



133 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  
Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel. 
Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről beszél röviden, ösz-
szefüggően, nonverbális elemekkel támogatva. 
A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, 
másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok részére. 
Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével vagy mozgással kísérve. 
Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, fel-
készülés után. 
Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartalmazó, 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, rit-
mus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatá-
sa). 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális 
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti különbségeket.  
Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 
Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására. 
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  
Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 
Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 
Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 
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A fejlesztés tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak felcímkézése, szavak és képek párosítása, 
dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítása). 
Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyü-
mölcssaláta készítése). 
Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 
Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak használatával. 
Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztálytermi utasítások). 
Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, képeskönyvek, mesék, gyermekdalok, gyer-
mekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, ani-
mációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális kom-
petenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti különbségeket.  
A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 
Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat. 
Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szókereső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek 
felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén (pl. képregény rajzolása, s ezekhez szöveg-
buborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímkézése, üzenőfal létrehozása).  
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv összeállítása, rímek, egyszerű versikék írá-
sa, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 
Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló alkotása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid szövegek szintjén. 
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3) Általános fejlesztési követelmények 
Mivel a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket (a 3. és 4. évfolyam kivételével) kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 
meg, helyi tantervünkben mi is ezt a felosztást követjük. 

a) 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. 

b) A nyolcadik osztály végére a tanulók nyelvtudása eléri azt a mérhető szintet (A2), mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű 
információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. 

c) A fejlesztés várt eredményei az 1. ciklus (3-4. évfolyam) végén 
• KER szintben nem megadható. 
• A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az 

egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. 
• Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 
• Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 
• Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 

4) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 3. évfolyam 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

1. Köszönés, bemutat-
kozás 
3 óra 

- Köszönési formák 
- Bemutatkozás 
- Személyek megnevezése (  Körjáték: Er heißt… 
)  
-A német ABC ( dal ) 

-Tudjon bemutatkozni  
- Tudjon találkozáskor és 
elbúcsúzáskor köszönni 
- Tudja elénekelni a német 
ABC-t 
- Vegyen részt a körjátékban 
( utánzás ) 

- Tudja leírni a német ABC-t 
- Tudjon személyeket meg-
nevezni ( E/3 ) 
- Tudja a körjáték szövegét 

2. Bevezetés a német 
nyelvbe német gyer-
mekjátékok segítségé-
vel 
9 óra 

- Állatok 
-Láncjáték: Der Wirt geht auf das Feld 
- Az ujjak megnevezése 
-Ujjáték: Wo ist der Daumen…? 
- Fogócska: Maus , Maus…  
- Mondóka: Kekse… 

-Tudjon megnevezni 6 állatot 
- Vegyen részt a láncjátékban 
- Ismerje az ujjak nevét 
- Vegyen részt a játékokban ( 
utánzás ) 

- 12 tanult állat megnevezése 
- Tudja a játékok szövegét, 
dallamát  

3. Ünnepek 
- Laternenfest, 

- Dal: Ich geh’ mit meiner Laterne… 
- Mondóka: Nikolaus, Nikolaus… 

- Tudja a dalok, mondókák 
néhány sorát 

- Tudja kívülről a dalok, mon-
dókák szövegét 
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Laternenumzug 
- Nikolaustag 
- Weihnachten 
- Fasching 
-Muttertag 
9 óra 

- Dal: Große Glocken machen ding-dong… 
- Körjáték: Ich bin die kleine Hexe… 
- Dal: Tulpen und Rosen… 

- Vegyen részt a körjátékban 
( utánzás ) 

- Legyen képes segítség nél-
kül a körjátékot játszani 

4. Számok, színek, 
virágok 
7 óra 

- A számok 12-ig 
- Abzählreim: Eins, zwei, Polizei… 
- Virágok 
- Színek 

- Tudja a számokat 12-ig 
felsorolni 
- Tudja a kiszámolót eléne-
kelni 
- nevezzen meg 4 virágot 
- Ismerje fel a színeket 

- Tudja a számokat 12-ig 
leírni 
- Tudja a színeket leírni 
- Ismerjen 8 virágot 
- Tudja leírni a színeket 

5. Iskolai cselekvések 
8 óra 
 

- Cselekvést jelentő igék: tanul, olvas, ír, számol, 
énekel, tornázik, barkácsol, fest, rajzol, játszik 
- Igeragozás E/1, T/1 
- Mit csinálsz szívesen/nem szívesen? 
- Dal: Was möchtest du denn machen? 

- Tudjon felsorolni 5 iskolai 
cselekvést 
- Ismerje a dal néhány sorát 

- Ismerjen 10 iskolai cselek-
vést 
- Tudjon válaszolni a Mit csi-
nálsz/mit nem csinálsz szíve-
sen? kérdésre 
- Ismerje a T/1 igealakot is 
- Tudja a dal szövegét 

 

B. 4. évfolyam 

 

Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Család  
Én és a családom. 

Otthon  
Otthonom, szűkebb 
környezetem. 
Kedvenc játékaim. 
Tárgyak a lakásban. 

Idő, időjárás 

Társadalmi érintke-

zéshez szükséges 

kommunikációs esz-

közök 

Köszönés, elköszö-
nés 
Bemutatkozás, má-
sok bemutatása 

Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 
jelenidejűség (igera-
gozás) 

Birtoklás kifejezése 
haben 
birtokos névmások 

Időbeli viszonyok 

Hallott szöveg értése 
A tanuló 

 követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést; 

 megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 
eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári utasításokat; 

 megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid 
mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket; 

 felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, for-
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Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

A hét napjai. 

Öltözködés 
Ruhadarabok. 

Sport 
Kedvenc sportom. 

Iskola, barátok 
Iskolai tevékenysé-
gek. 
Osztálytársaim, ba-
rátaim. 

Szabadidő 
Szabadidős tevé-
kenységek, játékok. 
Kedvenc időtölté-
sem. 
Játékok, sportesz-
közök. 

Természet, állatok 
Kisállatok. 
Vadon élő és állat-
kerti állatok. 

Ünnepek és hagyo-
mányok 
Az én ünnepeim, 
születésnap. 
Ünnepek itthon és a 
célnyelvi kultúrában. 

Fantázia és valóság 
Képzeletem világa. 

Megszólítás 
Gratuláció, jókíván-
ságok és arra reagá-
lás 

Személyes beállító-
dás és vélemény 
kifejezésére szolgáló 
kommunikációs esz-
közök 
Egyetértés, egyet 
nem értés 
Tetszés, nemtetszés 
Előszeretet 
Véleménynyilvánítás 

Információcseréhez 
kapcsolódó kommu-
nikációs eszközök 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírá-
sa 
Információkérés, 
információadás 
Igenlő vagy nemle-
ges válasz 

A partner cselekvé-
sét befolyásoló 
kommunikációs esz-
közök 
Kérés, felszólítás 
Kérdés és válasz 
Javaslat és arra re-

időpont (nap meg-
nevezése) 

Mennyiségi viszo-
nyok 
számok 
határozott mennyi-
ség 
határozatlan meny-
nyiség 

Minőségi viszonyok 
melléknevek 

Modalitás 
felszólítás 

Esetviszonyok 
nyelvtani nemek 
határozott névelő, 
határozatlan névelő  
(alanyeset, tárgy-
eset) 

Szövegösszetartó 
eszközök 
kérdőszavak 
szórend (kijelentő, 
eldönten-
dő/megválaszolandó 
kérdő mondat) 
személyes névmás-
ok 
tagadás 

dulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtet-
ni. 

Beszédkészség 
Szóbeli interakció 

 A tanuló 

 aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenysé-
gekben; 

 beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség 
szerint nonverbális elemekkel támogatva; 

 tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illet-
ve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel rea-
gálni; 

 minta alapján rövid párbeszédeket folytat a tanult témákról; 

 részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában; 

 törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és be-
szédtempó elsajátítására. 

Összefüggő beszéd 

 A tanuló 

 elmond rövid, egyszerű szövegeket;  

 társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári 
segítséggel; 

 számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, 
élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, non-
verbális elemekkel támogatva; 

 bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel; 

 törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és be-
szédtempó elsajátítására. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

 észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő 
olvasás közötti különbségeket; 
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Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Földönkívüli lények. agálás 

Interakcióban jel-
lemző kommuniká-
ciós eszközök 
Betűzés kérése, 
betűzés 

 képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 
tanári minta után a szavak helyes felolvasására; 

 képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 
önálló olvasására; 

 bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe;  

 követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát; 

 felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban; 

 megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

Íráskészség 
A tanuló 

 észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő 
írás közötti különbségeket; 

 ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

 különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid 
szavakat, mondatokat; 

 bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

 

C. 5-6. évfolyam 

 

Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Család  
Én és a családom. 
Családtagok bemutatása. 
Családi események, közös 
programok. 
Családi ünnepek. 
Napirend. 

Otthon  

Társadalmi érintke-
zéshez szükséges 
kommunikációs 
szándékok: 
köszönés, elköszö-
nés, 
köszönet és arra 
reagálás, 
bemutatkozás, meg-

 cselekvés, törté-
nés, létezés kife-
jezése, 

 birtoklás kifeje-
zése, 

 térbeli viszonyok, 

 időbeli viszo-
nyok, 

Hallott szöveg értése 
A tanuló 

 követni tudja a kissé komplexebb formában elhangzó és 
kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óra-
vezetést; 

 megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, 
kevesebb nonverbális elemmel támogatott és bővülő szó-
kinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű 
tanári utasításokat; 
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Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Otthonom, szűkebb környe-
zetem 
Lakóhelyiségek, bútorok, 
berendezési tárgyak. 
Kedvenc játékaim. 
Lakóhelyem, tágabb környe-
zetem. 

Étkezés 
Napi étkezések. 
Kedvenc ételeim, italaim. 
Egészséges táplálkozás. 
Receptek, főzés, sütés. 

Idő, időjárás 
Az óra. 
Évszakok és hónapok. 
A hét napjai és a napszakok. 
Időjárás, időjárási jelenségek 
megfigyelése. 

Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 
Kedvenc ruháim. 
Divat. 

Sport 
Testrészek és mozgás. 
Sportok, sportfelszerelések. 
Kedvenc sportom. 

Iskola, barátok 
Iskolám. 
Tantárgyaim, tanáraim. 
Osztálytársaim, barátaim. 

szólítás 
érdeklődés hogylét 
iránt és arra reagá-
lás, 
bocsánatkérés és 
arra reagálás, 
gratuláció, jókíván-
ságok és arra reagá-
lás. 

Személyes beállító-
dás és vélemény 
kifejezésére szolgáló 
kommunikációs esz-
közök: 
véleménykérés és 
arra reagálás 
valaki igazának az 
elismerése és el 
nem ismerése  
egyetértés, egyet 
nem értés, 
tetszés, nem tet-
szés. 

Információcseréhez 
kapcsolódó kommu-
nikációs eszközök: 
dolgok, személyek 
megnevezése, leírá-
sa, 
információkérés, 
információadás, 
igenlő vagy nemle-

 mennyiségi vi-
szonyok, 

 minőségi viszo-
nyok, 

 modalitás, 

 esetviszonyok, 
szövegösszetartó 
eszközök 

 megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid 
mondatból álló kérdéseket, a néhány rövid mondatból álló 
megnyilatkozásokat; 

 felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, 
egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, 
ezekből képes következtetni a szövegek témájára;  

 a megértést segítő feladatokra támaszkodva képes ki-
szűrni a lényeget és néhány konkrét információt ismert 
témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

 egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő 
alapvető stratégiát. 

Beszédkészség 
Szóbeli interakció 
A tanuló 

 képes beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel, 
bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva 
kifejezni; 

 képes egyszerű kérdéseket feltenni ismert témákról, illet-
ve egyszerű nyelvi eszközökkel válaszolni a hozzá inté-
zett kérdésekre; 

 képes rövid beszélgetést folytatni ismert témákról, egy-
szerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatok-
kal; 

 képes rövid beszélgetést folytatni a társakkal a tanult té-
mákról; 

 közösen elő tud adni rövid, egyszerű szövegeket;  

 kiejtése az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelít, 
intonációja helyes és beszédtempója megfelelő. 

Összefüggő beszéd 
A tanuló 

 el tud mondani rövid, egyszerű szövegeket, illetve elő tud 
adni társaival közösen, tanári segítséggel párbeszédet; 
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Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Tanórán kívüli közös prog-
ramjaink. 
Iskolai élet más országok-
ban. 

Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, 
kedvenc időtöltésem. 
Közös időtöltés barátokkal. 

Természet, állatok 
Kisállatok. 
Kedvenc állataim. 
Állatok a ház körül. 
Vadon élő és állatkerti álla-
tok. 
Állatok a nagyvilágban. 
Kontinensek, tájegységek. 

Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim.  
Ünnepek itthon és a nagyvi-
lágban. 

Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 
Épületek, utcák. 
Tájékozódás, útbaigazítás. 
Üzletek, bevásárlóközpont-
ok, piac. 
Vásárlás. 
Az én városom/falum. 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás.  

ges válasz, 
tudás, nem tudás. 

A partner cselekvé-
sét befolyásoló 
kommunikációs esz-
közök: 
kérés, 
javaslat és arra rea-
gálás, 
meghívás és arra 
reagálás, 
kínálás és arra rea-
gálás. 

Interakcióban jel-
lemző kommuniká-
ciós eszközök: 
visszakérdezés, 
nem értés, 
betűzés kérése, be-
tűzés. 

 egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő 
leírást tud adni saját magáról és a környezetében előfor-
duló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről;  

 képes néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfaj-
ta használatára; 

 képes szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, tör-
ténések összekapcsolására kötőszavakkal; 

 be tudja mutatni munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel; 

 el tud mondani ismert szöveget a célnyelvi normához kö-
zelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

 a megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és 
megérti az egyszerű szövegekben az ismert neveket, 
szavakat és mondatokat; 

 megérti a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szöve-
gek lényegét;  

 egyszerű, autentikus szövegekből képes kiszűrni néhány 
alapvető információt;  

 el tudja végezni az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű 
feladatokat;  

 a készségeket, képességeket kreatívan használja az ol-
vasott szövegek értelmezéséhez; 

 érdeklődése kialakul a célnyelvi kultúra irodalmi, művé-
szeti alkotásai iránt. 

Íráskészség 
A tanuló 

 képes ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat írni; 

 megadott mintát követve különböző műfajú és életkorá-
nak megfelelő témájú rövid szövegeket alkot; 

 írásbeli válaszokat ad személyes adatokra vonatkozó 
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Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Táborok, osztálykirándulás. 
Közlekedési eszközök. 

Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. 
A helyes táplálkozás. 

egyszerű kérdésekre; 

 elvégzi a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kap-
csolódó írásbeli feladatokat; 

 részt vesz írásbeli nyelvi játékokban; 

 képes a meglévő szókincs, tudás kreatív alkalmazására 
az őt érdeklő témájú, egyszerű szövegek írásánál. 

 

D. 7-8. évfolyam 

 

Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Család  
Én és a családom. 
Családtagok bemutatása, család-
fa. 
Családi események, közös prog-
ramok. 
Családi ünnepek. 
Nagyszüleim világa. 

Otthon  
Otthonom, szűkebb környezetem. 
Lakóhelyiségek, bútorok, beren-
dezési tárgyak. 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. 
Otthonok a célnyelvi országban és 
a nagyvilágban. 

Étkezés 
Napi étkezések. 
Kedvenc ételeim, italaim. 
Egészséges táplálkozás. 

Társadalmi érintke-
zéshez szükséges 
kommunikációs esz-
közök: 
megszólítás, 
köszönés, elköszö-
nés, 
köszönet és arra 
reagálás, 
bemutatás, bemu-
tatkozás, 
érdeklődés hogylét 
iránt és arra reagá-
lás, 
engedélykérés és 
arra reagálás, 
bocsánatkérés és 
arra reagálás, 
gratuláció, jókíván-
ságok és arra reagá-

 cselekvés, léte-
zés, történés ki-
fejezése. 

 birtoklás kifeje-
zése, 

 térbeli viszonyok, 

 időbeli viszo-
nyok, 

 mennyiségi vi-
szonyok, 

 minőségi viszo-
nyok, 

 modalitás, 

 esetviszonyok, 
szövegösszetartó 
eszközök. 

Hallott szöveg értése 
A tanuló 

 megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcso-
lódó tanári utasításokat; 

 megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű 
kérdéseket és kijelentéseket; 

 felismeri a tanult témakörökben elhangzó szöve-
gekben a tanult szavakat, szó- és beszédfordulato-
kat, és ezekből következtet a szövegek témájára, 
tartalmára;  

 követi az ismert témakörökben elhangzó szövegek-
ben a beszélők gondolatmenetét; 

 képes a lényeg és néhány alapvető információ ki-
szűrésére az ismert témakörökben elhangzó szöve-
gekből, részben önállóan, részben a megértést se-
gítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

 egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést 
segítő alapvető stratégiát. 

Beszédkészség 
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Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Receptek, főzés, sütés, főzőműso-
rok. 
Étkezési szokások a célnyelvi kul-
túrában és a nagyvilágban. 

Idő, időjárás 
Az óra. 
Évszakok és hónapok. 
A hét napjai és a napszakok. 
Időjárás. 
Időjárási jelenségek. 

Öltözködés 
Ruhadarabok 
Kedvenc ruháim. 
Divat világa. 

Sport 
Testrészek és mozgás. 
Kedvenc sportom. 
Sportok, sportfelszerelések. 

Iskola, barátok 
Iskolám 
Tantárgyaim, tanáraim. 
Osztálytársaim, barátaim. 
Tanórán kívüli közös programjaink. 
Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, ked-
venc időtöltésem. 
Mozi, színház, zenehallgatás, kiál-
lítások. 
Közös időtöltés barátokkal. 

lás, 
személyes levélben 
megszólítás, és el-
búcsúzás. 

Személyes beállító-
dás és vélemény 
kifejezésére szolgáló 
kommunikációs esz-
közök: 
véleménykérés és 
arra reagálás, 
valaki igazának az 
elismerése és el 
nem ismerése, 
egyetértés, egyet 
nem értés, 
tetszés, nem tet-
szés, 
akarat, kívánság, 
képesség. 

Információcseréhez 
kapcsolódó kommu-
nikációs eszközök: 
dolgok, személyek 
megnevezése, leírá-
sa, 
események leírása, 
információkérés, 
információadás, 
igenlő vagy nemle-
ges válasz, 
tudás, nem tudás. 

Szóbeli interakció 
A tanuló 

 kommunikálni tud egyszerű és közvetlen informá-
ciócserét igénylő feladatokban ismert témákról, 
egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-
fordulatokkal; 

 kérdést tud feltenni kiszámítható, mindennapi hely-
zetekben, választ ad a hozzá intézett kérdésekre, il-
letve rövid párbeszédeket folytat; 

 megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán mó-
don történő használata útján; 

 egyre több kompenzációs stratégiát alkalmaz tuda-
tosan a megértetés, illetve a beszédpartner megér-
tése érdekében;  

 törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 
intonációra és beszédtempóra. 

Összefüggő beszéd 
A tanuló 

 képes saját magáról és közvetlen környezetéről 
röviden, de egyre bővülő szókinccsel, egyszerű be-
szédfordulatok alkalmazásával, összefüggően be-
szélni;  

 be tudja mutatni munkáját egyszerű nyelvi eszkö-
zökkel; 

 el tud mesélni rövid, egyszerű történeteket; 

 meg tud fogalmazni egyszerű állításokat, összeha-
sonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat; 

 használ egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mon-
datfajtákat; 

 összekapcsolja a szavakat, szócsoportokat, egy-
szerű cselekvéseket, történéseket lineáris kötősza-
vakkal, és kifejezi az ok-okozati összefüggések; 
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Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Természet, állatok 
Kedvenc állataim. 
Kisállatok 
Kontinensek, tájegységek. 
Hazánk és más országok, más 
kontinensek élővilága. 

Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim.  
Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 
Épületek, utcák. 
Tájékozódás, útbaigazítás. 
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 
Vásárlás. 
Látnivalók, nevezetességek a la-
kóhelyemen. 
Híres városok és nevezetességeik. 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás. 
Táborok, osztálykirándulás. 
Közlekedési eszközök. 
Utazás belföldön és külföldön. 

Környezetünk védelme 
Szelektív hulladékgyűjtés. 
Környezettudatos viselkedés. 

Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. 
A helyes táplálkozás. 
Betegségek és megelőzésük. 

A partner cselekvé-
sét befolyásoló 
kommunikációs esz-
közök: 
kérés, 
javaslat és arra rea-
gálás, 
meghívás és arra 
reagálás, 
kínálás és arra rea-
gálás. 

Interakcióban jel-
lemző kommuniká-
ciós eszközök: 
visszakérdezés, is-
métléskérés, 
nem értés, 
betűzés kérése, be-
tűzés. 

 alkalmazza a megértést segítő legfontosabb straté-
giák; 

 alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, 
intonációt és beszédtempót. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

 megérti az ismerős témákról szóló rövid szövege-
ket;  

 megtalálja az alapvető információkat az egyszerű, 
hétköznapi szövegekben; 

 megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus 
szövegek lényegét, képes a szövegekből az alapve-
tő információk kiszűrésére;  

 elvégzi az olvasott szövegekre vonatkozó feladato-
kat; 

 kreatívan használja a készségét az olvasott szöve-
gek megértéséhez, értelmezéséhez; 

 egyre tájékozottabb a célnyelvi kultúráról; 

 érdeklődése fokozódik a célnyelvi kultúrába tartozó 
irodalmi, művészeti alkotások iránt. 

Íráskészség 
A tanuló 

 összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezettel 
kapcsolatos témákról; 

 az írást kommunikációs eszközként használja az 
egyszerű interakciókban; 

 képes a gondolatok kifejezésére egyszerű kötősza-
vakkal összekapcsolt mondatsorokban; 

 a nyelvismeret kreatívan alkalmazza egyszerű szö-
vegek írására az őt érdeklő, ismert témákról; 

 felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajá-
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Témakörök 
Kommunikációs 
eszközök 

Fogalomkörök A továbbhaladás feltételei 

Múltunk és jövőnk 
Családom múltja, gyökereim. 
Az én jövőm. 
Lakóhelyem régen és most. 
A jövő városa. 
Földünk jövője. 

tos szerkezeti és stílusjegyeit. 

 

27.4. Matematika 

27.4.1. Alsó tagozat 

1) Általános nevelési célok 
• A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felké-

szülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátí-
tanak el. Tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozunk:  
az alapvető matematikai képességek kialakításával, 
a gondolkodás fejlesztésével, 
a helyes tanulási szokások kiépítésével,  
az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének fokozásával, 
a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével, 
a pozitív attitűd alapozásával,  
az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával. 

• A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irá-
nyítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, célirányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, ren-
dezésére, értelmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására. 

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

• A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál és lehetőséget teremt a gon-
dolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési 
módszerek önálló alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

• A 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 
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a matematikatanulás iránt pozitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában folytathassák ta-
nulmányaikat. 

2) Fejlesztési feladatok 
a) Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének figyelembevételével 

történik. 
b) A fejlesztés fontosabb területei: 
• összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség, 
• emlékezet, (mozgásos, tárgyi, fogalmi) 
• válogató, osztályozó és rendszerező képesség, 
• adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése 
• lényegkiemelő képesség, 
• absztraháló és konkretizáló képesség,  
• összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása, 
• probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetekben gondolati úton,  
• tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás, 
• kreativitás, 
• analógiák felismerése, 
• algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése, 
• logikai gondolkodás elemi szinten, 
• tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével, példák, ellenpéldák gyűjtésével stb.) megfo-

galmazása saját szókinccsel, egyszerűbb esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával, 
• 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 továbbhaladás biztosítása a kötelező okta-

tás keretében. Az alapozás a matematika kiemelt témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. Ezért kiemel-
ten kezeljük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz tananyaga épül: 

• a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki tízezres számkörben, 
• segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben, 
• kidolgozzuk és fejlesztjük a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási készségeket, 
• formáljuk a sík- és térbeli tájékozódási képességét, 
• alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű transzformációkkal alakítjuk a geometriai 

szemléletet, 
• tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segítjük a problémalátást, problémamegoldó képesség fejlődését,  
• valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet alapozzuk meg, 
• konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai modell kapcsolatáról. 
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• 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. 1. évfolyam 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Számtan, algebra 
153 óra 
 
Számfogalom kialakítá-
sa 

Természetes számok 0-20-ig. A számfogalom építésé-
nek előkészítése: tárgyak, személyek, dolgok összeha-
sonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, hal-
mazok képzése közös tulajdonságok alapján. Állítások 
igazságtartalmának eldöntése. Több, kevesebb, ugya-
nannyi szavak értő ismerete, használata. Egyszerű ma-
tematikai szakkifejezések és jelölések bevezetése a 
fogalom megnevezésére. Halmazok számossága. Tár-
gyak hosszúságának, szélességének, tömegének, 
edények űrtartalmának összehasonlítása összemérése. 
Darabszám, mérőszám, sorszám. Tárgyak meg és le-
számlálása egyesével, kettesével, számnevek sorolása 
növekvő és csökkenő sorrendben. A természetes szá-
mok előállítása mennyiségek mérőszámaként, a szá-
mok megjelenése sorszámként. 
 Szorobán ismerete és használata. 
Számok tulajdonságai: a számok jele: összeg- és kü-
lönbségalakjaik a számok bontott alakja, számjegyek 
száma, páros, páratlan számok. 
A számok összeg- és különbségalakjainak előállítása 
kirakással, rajzzal, leolvasása kirakásról, rajzról. 
Számok kapcsolatai: nagyság-rend, számszomszéd. 
Viszonyítások, rendezések, számok helyének megke-
resése számegyenesen. 

Tárgyak, személyek, dol-
gok érzékelhető tulajdon-
ságainak felismerése, vá-
logatás közös és eltérő 
tulajdonságok alapján. 
Számfogalom a 20-as 
számkörben: biztos szám-
lálás, mérés. 
Számok írása, olvasása. A 
számok kéttagú összeg és 
különbségalakjainak felso-
rolása. Páros és páratlan 
számok felismerése. 
A számszomszédok isme-
rete. Növekvő számsoro-
zatok képzése adott sza-
bály alapján. 

Tárgyak, személyek, dol-
gok tulajdonságainak fel-
sorolása, válogatása adott 
és választott tulajdonsá-
gok alapján. 
A húszas szám-körben 
biztos számlálás, mérés 
segítség nélkül. 
Darabszám, mérőszám, 
biztos ismerete, megfelelő 
használata. 
Számnevek sorolása nö-
vekvő és csökkenő sor-
rendben. 
Számok kettőnél több tag-
ra bontása önállóan. Pá-
ros és páratlan számok 
biztos ismerete. 
A számok összeg- és kü-
lönbségalakjainak előállí-
tása lejegyzése esz-
közhasználat nélkül is. 
A számszomszédok biztos 
ismerete. Növekvő és 
csökkenő szám-sorozatok 
folytatása. Egyszerű sza-
bály felismerése. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Műveletek értelmezése, 
műveletvégzés 

A hozzáadás /összeadás és elvétel/ kivonás értelmezé-
se, tevékenységgel, rajzzal és szöveges feladattal.  
Az analógiás gondolkodás megalapozása. Az össze-
adás tagjainak felcserélhetősége. Több-tagú összeadá-
sok. Két halmaz egyesítése: hozzátevéssel konkrét 
esetekben. Összeadás és kivonás kapcsolata. Egy 
halmaz felbontása: elvétellel konkrét esetekben.  
Műveletek elvégzése fejben. 
Számok képzése. 
Számok bontása két szám összegére. Hiányos művele-
tek hiányzó számának pótlása. 
Képről művelet megfogalmazása, művelet megjeleníté-
se képpel, kirakással. 

Hozzátevés, elvétel tevé-
kenységgel, megfogalma-
zása szóban. Valamennyi 
két-tagú összeg és kü-
lönbség ismerete húszas 
számkörben. 
Gyakorlottság az össze-
adás, kivonás, bontás, 
pótlás alkalmazásában 
kirakás segítségével, le-
jegyzés számokkal. Egy-
szerű összefüggések 
megfogalmazása szóban 
és írásban, lejegyzése 
relációs jelekkel. 

Két és többtagú össze-
adás, kivonás értelmezé-
se, lejegyzése. 
Hiányos műveletek hiány-
zó számának pótlása. 
Képről műveletek megfo-
galmazása, lejegyzése 

Összefüggések szöve-
ges feladatokban 

Összefüggések a számok körében, relációk. 
Állítások igazság-tartalmának meg-ítélése. Több meg-
oldás keresése. Szöveges feladat értelmezése. 
Tevékenységről, képről szöveges feladat alkotása. 
Szöveges feladat megjelenítése tárgyi tevékenységgel, 
rajzzal. Szövegről szám-feladat alkotása. Számfeladat-
ról szöveg alkotása. Műveletek értelmezése a szöveg 
alapján. Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, 
egyenlő. Matematikai szöveg alkotása adott számfela-
datokhoz. 

Egyszerű szöveges fela-
dat értelmezése tevékeny-
séggel, modell választása. 
Szövegösszefüggés le-
jegyzése számokkal, mű-
velettel. 

Relációk biztos ismerete. 
Alkalmazása nyitott mon-
datokban. 
Igaz, hamis állítások iga-
zság-tartalmának biztos 
megítélése. 
Szöveges feladat alkotása 
képről, lejegyzése szá-
mokkal. Szövegről szám-
feladat alkotása. Szám-
feladatról szöveg alkotása. 

Sorozatok 
 
Az éves óraszámba 
beépítve 

A sorozatok fogalmának kialakítása. Tárgy-, jel-, és 
számsorozatok szabályának felismerése. Növekvő és 
csökkenő sorozatok. Tárgysorozatok képzése, mennyi-
ségi tulajdonságok, választott tulajdonság szerinti peri-
odikusság. 
Sorozatok folytatása megadott, választott, felismert 
szabály alapján. 

Egyszerű sorozat képzése 
kirakással, rajzzal. 
Növekvő és csökkenő 
sorozatok felismerése, 
képzése adott szabály 
alapján. 

Növekvő és csökkenő 
sorozatok folytatása meg-
adott, választott, felismert 
szabály alapján. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Számsorozat képzés, növekvő, csökkenő sorrendben, 
leolvasás számegyenesről. 

Függvények 
 
Éves óraszámba be-
építve 

A váltások megfigyelése, felismert szabályok követése, 
periodikus ismétlődések, ritmus értelmezése mozgás-
sal, hanggal, szóval, számmal. 
Egyszerű függvénykapcsolatban levő elemek (tárgyak, 
személyek, szavak, számok) összekeresése, párosítá-
sa. Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok jelölése 
nyíllal. Számok táblázatba rendezése. Grafikonok, sza-
bályjátékok (gépjátékok). 
 Egyszerűbb összefüggések, szabályszerűségek. 

Egyszerű függvénykap-
csolathoz összetartozó 
elem párok keresése. 

Számok, mennyiségek 
közötti kapcsolatok felis-
merése, jelölése. Számok 
táblázatba rendezése. 
Összefüggések, szabály-
szerűségek felismerése. 

Geometria 
23 óra 
 
Alapismeretek 

Testek építése modell alapján. Síkidomok előállítása 
tevékenységgel. Sík és térbeli alakzatok szétválogatása 
megkülönböztetés alapján. Alakzatok néhány megfi-
gyelt tulajdonsága. Egyenes és görbe vonal megisme-
rése. Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel. 
Tájékozódás, helymeghatározás, irányok, irányváltozta-
tások. Mozgási memória fejlesztése nagytesti mozgás-
sal, mozgássor megismétlése. Térbeli tájékozódás fej-
lesztése. 
Geometriai tulajdonságok felismerése, azonosítás, 
megkülönböztetés, viszonyítások, összehasonlítások. 

Térbeli és síkbeli alakza-
tok azonosítása és meg-
különböztetése néhány 
megfigyelt geometriai tu-
lajdonság alapján. 
Helymeghatározás a tanult 
kifejezések alkalmazásá-
val (pl.: alatt, fölött, mel-
lett…). 

Sík és térbeli alakzatok 
tulajdonságainak felsoro-
lása. 
Irányok helyes használata. 
Geometriai tulajdonságok 
felismerése, felsorolása. 

Mérés Összehasonlítások, összemérések a gyakorlatban (pl.: 
magasabb, rövidebb). Mérési eljárások: kirakás, egyen-
súlyozás. Mérőeszközök. Mérés alkalmilag választott 
egységekkel. Különböző mennyiségek mérése azonos 
mértékegységgel. Azonos mennyiségek mérése külön-
böző mértékegységekkel. 
Mértékegységek: méter, kilogramm, liter. Az idő: hét, 
nap, óra. 
A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakor-
lati tapasztalatszerzés alapján. 
Kapcsolatok felismerése mennyiségek, mértékegysé-

Összehasonlítás, mérés 
gyakorlati tevékenységgel, 
az eredmény megfogal-
mazása a tanult kifejezé-
sekkel. 
A m, kg, l egységek hasz-
nálata szám és egyszerű 
szöveges feladatokban. 
A hét, nap, óra időtartam-
ok helyes alkalmazása. 

Mérőeszközök helyes 
használata. Mérés, külön-
böző mennyiségekkel. 
Mérési tapasztalatok meg-
fogalmazása, lejegyzése. 
Az óra helyes leolvasása. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

gek és mérőszámok között: ugyanakkora egységből a 
nagyobb mennyiségméréséhez több kell, a kisebbéhez 
kevesebb. Ugyanannak a mennyiségnek a méréséhez 
a nagyobb egységből kevesebb kell, a kisebb egység-
ből több. Mérési tapasztalatok megfogalmazása. 

Valószínűség, statiszti-
ka 
4 óra 

Események, ismétlődések játékok és kísérletek során. 
Adatokról megállapítások megfogalmazása: egyenlő 
adatok, legkisebb, legnagyobb adat kiválasztása. 
 „Biztos”, „lehetséges de nem biztos”, ”lehetetlen” érzé-
kelése találgatással, próbálgatással. Adatok gyűjtése, 
ábrázolás oszlopdiagram építésével (tárgyi tevékeny-
ség formájában). Sejtések megfogalmazása, tapaszta-
latok összevetése sejtésekkel, megállapítások. 
Kerek tízesek létrehozása. Kétjegyű számok olvasása 
és írása növekvő és csökkenő sorrendbe rendezése, 
számok nagyságrendje,  
számok szomszédai és bontása. 

Adatokról megállapítások 
megfogalmazása 

 

 

B. 2. évfolyam 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Számtan, algebra; 
142 óra 
 
Számfogalom a százas 
számkörben 

Elemek szétválogatása saját és megadott szempont 
szerint. A természetes szám fogalma a százas szám-
körben. A szám, mint halmazok tulajdonsága. 
Halmazok összehasonlítása: számlálás. Megállapítá-
sok: mennyivel több, mennyivel kevesebb elemet tar-
talmaz, hányszor annyi. Meg- és leszámolás kettesével, 
hármasával, négyesével, ötösével, tízesével. A szám, 
mint mérőszám.  
Szorobán ismerete és használata. 
Számok írása, olvasása 100-ig. Római számok írása, 
olvasása az I, V, X jelek segítségével. Római számok 

Halmazok összehasonlítá-
sa, meg- és leszámlálás. 
Viszonyítások: nagyobb, 
több, hányszor akkora 
megfogalmazása. Darab-
szám, mérőszám helyes 
használata. Biztos szám-
fogalom 100-ig. 
A számok írása, olvasása. 
Az egyes, tízes fogalmá-
nak ismerete. Tájékozott-

Halmazok biztos összeha-
sonlítása. 
Számlálás kettesével, 
hármasával, négyesével, 
ötösével, tízesével növek-
vő és csökkenő sorrend-
ben. 
A tanult római számok 
biztos ismerete, írása, 
olvasása. 
Biztos tájékozódás a kü-
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

története. Számok bontása tízesek és egyesek össze-
gére. Algoritmusok megfigyelése és követése a tízes 
számrendszerben. Számok nagysága, számszomszé-
dok. Számok becsült és valóságos helye a számegye-
nesen. Számok közelítő helye a többféle beosztású 
számegyenesen. Számok tulajdonságai: páros, párat-
lan, 5-tel, 10-zel, 3-mal oszthatóság. 
Számok kapcsolatai: számok nagyságának vizsgálata 
(viszonyítás egy számhoz, számszomszédok). 

ság a tízes számrend-
szerben. 
Számok helye a szám-
egyenesen, nagyság sze-
rinti sorrendje. 
A számok néhány tulaj-
donságának ismerete: 
adott szám jellemzése a 
megismert tulajdonságok-
kal. A számok közötti kap-
csolatok felismerése. 

lönböző beosztású szám-
egyeneseken. Egyes, tí-
zes számszomszédok 
ismerete. 
A számok tanult tulajdon-
ságainak ismerete. 

Műveletek értelmezése, 
műveletvégzés 

Műveletfogalom építése tevékenységgel: kirakások, 
darabszám, mérőszám megállapítása. Összeadás, ki-
vonás értelmezésének kiterjesztése a százas számkör-
re. Analógiás gondolkodás alapozása. Szorzás beveze-
tése az egyenlő tagok összeadásával, számlálás kette-
sével, ötösével, tízesével. Szorzótényezők és szorzat 
fogalma. Szorzótáblák megismerése százas számkör-
ben. Szorzás, osztás, bennfoglalás kirakással, jelölés 
bevezetése (részekre osztás 15/5, bennfoglalás 15:5). 
Maradékos osztás kirakással, maradék jelölése. Benn-
foglaló táblák ismerete százas számkörben. 
Műveleti tulajdonságok. Összeadás: a tagok felcserél-
hetősége, csoportosíthatósága, összefüggés a tagok 
növelése, csökkenése és az eredmény között. Szorzás: 
a tényezők felcserélhetősége. 
Műveletek sorrendje. A tényezők felcserélhetőségének 
értelmezése, leolvasása tárgyi tevékenységről. Az ösz-
szeadás, kivonás kapcsolatai: pótlás, hiányos kivonás, 
összeg, különbség elvétele, a zárójel használatának 
bevezetése. Szorzás és osztás kapcsolata.  
Összeg és különbség szorzása, zárójel használata. 
Három és többtagú összegek kiszámítása. Kéttényezős 

Alapműveletek (össze-
adás, kivonás, szorzás, 
részekre osztás, bennfog-
lalás, maradékos osztás) 
értelmezése kirakással. 
Műveletek megoldása 
szóban. 
A kisegyszeregy biztonsá-
gos ismerete. A számok 
közötti kapcsolatok műve-
letekkel történő megjelení-
tése. 
Tagok felcserélhetőségé-
nek ismerete. Fordított 
műveletek alkalmazása. 
A műveletek közötti kap-
csolatok felismerése. A 
kapcsolatok kifejezése 
szóban. 

Alapműveletek értelmezé-
se a különböző feladattí-
pusokban. Műveletek 
megoldása szóban és 
írásban. 
Műveleti tulajdonságok 
felismerése, megfogalma-
zása, alkalmazása. Ösz-
szefüggések felismerése, 
megfogalmazása. 
A műveletek sorrendjének 
biztos alkalmazása. A zá-
rójel helyes használata. 
Hiányos számfeladatok 
megoldása. 
Szorzás és osztás kapcso-
latának ismerete. Összeg 
és különbség szorzása, 
zárójel használata. 
Többtagú összeadások 
kiszámítása. Két vagy 
többtényezős szorzatok 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

szorzatok kiszámítása a kisegyszeregyen kívüli esetek-
ben. 

kiszámítása. Szorzás tíz-
nél nagyobb számokkal. 

Összefüggések, kap-
csolatok 
 
Éves óraszámba be-
építve 

Megfigyelt mennyiségek, alakzatok jellemzése állítá-
sokkal. Nyitott mondat kiegészítése, igazsághalmazá-
nak keresése kis véges alaphalmazon, egyszerűbb 
esetekben megoldása. Nyitott mondatok két vagy több 
változóval. 
Összefüggések, kapcsolatok megállapítása rajzról, le-
jegyzés számokkal. Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészí-
tő halmaz szerepe a nyitott mondat megoldásában. 
Nyitott mondatokat igazzá, hamissá tevő elemek kere-
sése próbálgatással. Nyitott mondat felírása ábra alap-
ján. 
Egyenes és fordított szövegezésű egyszerű és össze-
tett szöveges feladatok megoldása. Mondott illetve ol-
vasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése 
rajz segítségével, adatok, összefüggések kiemelése, 
leírása számokkal. Állítások, kérdések megfogalmazá-
sa képről, helyzetről, történésről szóban és írásban. 
Nyitott mondatról, műveletről szöveg készítése. Becs-
lés, megoldás, válaszadás szóban és írásban. A meg-
oldás lépéseinek visszaidézése. 

Állítások megfogalmazása 
tevékenységről, rajzról. 
Állítások igazságának 
megítélése. Nyitott mondat 
kiegészítése, igazzá tevé-
se. Nyitott mondat készí-
tése ábráról. 
Szöveges feladatok értel-
mezése, megoldása:  
- lejegyzés (ábrázolás) 
- műveletek kijelölése 
- számolás 
- ellenőrzés 
- válasz megfogalmazása. 

Állítások igazságának he-
lyes megítélése. Igaz, ha-
mis állítások létrehozása. 
Két vagy több változós 
nyitott mondatok megol-
dása. 
Összefüggések, kapcsola-
tok megállapítása, lejegy-
zése számokkal. 
Nyitott mondat alkotása 
képről, rajzról. 
Egyenes és fordított szö-
vegezésű egyszerű és 
összetett szöveges felada-
tok megoldása. Többféle 
megoldás keresése. 
Képről szöveges feladat 
megfogalmazása. Nyitott 
mondatról, műveletről 
szöveg készítése. A szö-
veges feladat megoldás 
lépéseinek ismerete, he-
lyes alkalmazása, vissza-
idézése. 

Sorozatok, függvények 
 
Éves óraszámba be-
építve 

Tárgy-, rajz-, jel- és számsorozatok kiegészítése, folyta-
tása adott vagy felismert összefüggés szerint. Soroza-
tok készítése önállóan választott szempont alapján. 
Egyenletesen növekvő vagy csökkenő sorozatok. Sza-
bályok felismertetése, követése. A kapcsolatok szavak-
kal való kifejezése. A kapcsolatok kifejezése különb-
ségsorozattal. Sorozat elemeinek megfigyelése, megál-

Adott szabályú sorozat 
folytatása. Sorozatok kép-
zése.  

Sorozatok készítése önál-
lóan választott szempont 
alapján. Szabályok felis-
merése. Változó különb-
ségű sorozatok folytatása, 
csökkenő és növekvő 
irányba is.  
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

lapítások (növekedés, csökkenés, periodikusság). So-
rozat szabályának megfogalmazása szóban. Egyszerű 
tapasztalati függvények. Összefüggések keresése az 
adatok között. Számpárok, számhármasok közötti kap-
csolatok megállapítása. „Gépjátékok” összetartozó 
elempárok táblázatba rendezése, összefüggések le-
jegyzése. Függvénytáblázat kiegészítése, készítése, 
leolvasása. 

Összetartozó elempárok 
táblázatba rendezése, 
összefüggések lejegyzé-
se. Függvénytáblázat leol-
vasása, kiegészítése. 

Geometria 
36 óra 
 
Síkidomok, testek, 
transzformációk 

Testek válogatása, osztályozása megadott szempont 
szerint. 
Építések kockákból, színes rudakból, geometriai tulaj-
donságok érzékelése az alkotások során. Tulajdonsá-
gokat bemutató animációk lejátszása, megtekintése és 
értelmezése. Testek másolása modellről. Építések tes-
tekből. Építés különféle helyzetben, tükörkép építése. 
Síkidomok másolása, előállítása egy-két feltétel szerint: 
kirakás, befedés, másolás átlátszó papírral. Vonalzó, 
sablon használata. 
Tapasztalatgyűjtés egyszerű alakzatokról, a megfigye-
lések megfogalmazása az egybevágóság fogalmának 
alapozására. Sokszögek néhány tulajdonsága. Tégla-
lap, négyzet, kocka, téglatest előállítása.  
Kerület mérése tevékenységgel.  
Egyszerű tükrözés megfigyelése, tükörkép előállítása 
adott tengelyre. Tükrös alakzatokhoz kapcsolódó képek 
megtekintése, jellemzése. 

Testek létrehozása máso-
lással megadott egyszerű 
feltétel szerint. Élek, csú-
csok, lapok felismerése, 
számbavétele a kocka és 
a téglatest esetében. 
Síkidomok létrehozása 
másolással, megadott 
egyszerű feltétel szerint. 
Csoportosítás, válogatás 
tulajdonságok szerint. 

Testek tulajdonságainak 
felismerése, megnevezé-
se. 

Mérhető tulajdonságok, 
mérés 

A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakor-
lati tapasztalatszerzés alapján. Mérőszám és mérték-
egység. 
Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő összehasonlító mé-
rése. Mérés alkalmilag választott és szabványegysé-
gekkel (m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, hét, 
hónap, év). Gyakorlati mérések az egység többszöröse-

Gyakorlati mérések a ta-
nult egységekkel. A tanult 
szabvány mértékegységek 
ismerete, használata. 

Biztonságos mérés a ta-
nult mérőeszközökkel, 
mértékegységekkel. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

ivel. 

A valószínűségi szem-
lélet alapozása 
2 óra 

Adatok gyűjtése (megfigyelt történésekről, mért vagy 
számlált adatok, árjegyzék készítése). Adatok ábrázo-
lása táblázat, grafikon, oszlopdiagram segítségével. A 
„biztos, nem biztos, valószínű, lehetséges” fogalmak 
alapozása tevékenységgel. Játékok, próbálgatások a 
fogalmak tisztázására. Példák gyűjtése a véletlen, le-
hetséges előfordulására. Adatokról megállapítások le-
olvasása. Az elképzelés és a valóság összevetése a 
gyakorlatban. 
 
Kerek százasok létrehozása. Háromjegyű számok olva-
sása és írása növekvő és csökkenő sorrendbe rende-
zése, számok nagyságrendje, számok szomszédai és 
bontása. 

Adatokról megállapítások 
megfogalmazása 

 

4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) Gondolkodási és megismerési módszerek 
• Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 
• Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 
• Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése. 
• Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 
• Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 
b) Számtan, algebra 
• Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. 
• Római számok írása, olvasása (I, V, X). 
• Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
• Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 
• Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 
• Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 
• Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 
• A műveletek sorrendjének ismerete. 
• Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 
• Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 
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• Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása. 
c) Összefüggések, függvények, sorozatok 
• Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 
• Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 
d) Geometria 
• Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 
• A test és a síkidom megkülönböztetése. 
• Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 
• Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 
• A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, 

hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használa-
ta. 

e) Valószínűség, statisztika 
• Adatokról megállapítások megfogalmazása. 
 

C. 3. évfolyam 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Számtan, algebra; 
számfogalom 1000-res 
számkörben 

Számok helye, közelítő helye a számegyenesen, nagy-
sága, 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, többszöröse. 
Számok összeg-, különbség-, szorzat-, hányados és 
összetett alakjai. 

Halmazok tulajdonságai-
nak felismerése, részhal-
maz jellemzése. Biztos 
számfogalom 1000-es 
számkörben. Számok írá-
sa, olvasása 1000-ig. 
Számok nagyságrendjé-
nek és helyiértékének biz-
tos ismerete. Számok 
képzése, helyiérték szerin-
ti bontása. 

Biztonságos tájékozódás a 
különböző beosztású 
számegyeneseken.  
Számok tulajdonságainak 
ismerete.  
Számok helyi és alaki ér-
tékének biztos ismerete.  
A tanult római számok 
biztos ismerete, írása.  
Számok összeg-, különb-
ség-, szorzat-, hányados 
és összetett alakjainak 
ismerete és alkalmazása. 

Műveletek értelmezése, 
műveletvégzés 

Műveletek értelmezése tevékenységgel, rajzzal, elvon-
tabb ábrákkal. 
Összeg, különbség, szorzat, hányados becslése, a „kö-

Műveletek leolvasása áb-
ráról, megjelenítése tevé-
kenységgel. 

Összeg, különbség, szor-
zat, hányados közelítő 
értékének megállapítása, 
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Minimumot meghaladó 

követelmények 

zelítő érték” fogalmának bevezetése, számok körében. 
Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhető-
sége, csoportosíthatósága, összeg, különbség, szorzat, 
hányados változásai. 
Műveleti sorrend. 
Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás és kivonás, 
szorzás és osztás, összeg, különbség szorzása. 
Számolási eljárások szóban: összeadás, kivonás, szor-
zás, osztás tízzel, százzal. Összeadás és kivonás írás-
beli művelettel, írásbeli szorzás egyjegyűvel. 

Az alapműveletek eljárá-
sainak alkalmazása szó-
ban és írásban. 

becslése. 
Műveleti tulajdonságok 
biztos alkalmazása. 
Műveleti sorrend helyes 
megállapítása, alkalmazá-
sa.  
Írásbeli műveletek helyes 
és nagy biztonsággal tör-
ténő alkalmazása. 

Összefüggések, kap-
csolatok 

Összefüggések felismerése, kapcsolatok leolvasása 
ábráról, rendezések, becslések. 
Állítások igazságának eldöntése. Nyitott mondat iga-
zsághalmazának megkeresése próbálgatással, véges 
alaphalmazokon. Nyitott mondatok lejegyzése, megol-
dása. 
Szöveges feladatok értelmezése, megoldása modell 
segítségével. Szöveges feladatról nyitott mondat készí-
tése, többféle megoldási mód keresése. Matematikai 
modell (sorozatok, táblázatok, rajzok, nyíldiagramok, 
grafikonok) használata a szöveges feladatok megoldá-
sához. 
Adott szabályú sorozat folytatása, sorozat szabályának 
felismerése, megfogalmazás szavakkal. Összefüggé-
sek felismerése a sorozat elemei között. Tapasztalati 
adatok táblázatba való lejegyzése. Adatok táblázatba 
rendezése. Grafikonok. Hozzárendelések, leképezések, 
megkezdett párosítások folytatása. 

Egyszerű nyitott mondat 
kiegészítése igazzá, ha-
missá. Nyitott mondat iga-
zsághalmazának megke-
resése kis véges alaphal-
mazon behelyettesítéssel. 
Szöveges feladatok értel-
mezése, adatainak lejegy-
zése, megoldási terv ké-
szítése. Szöveges feladat 
megoldása közvetlenül az 
értelmezésre szolgáló 
tevékenységgel, ábrákkal 
és matematikai modellel. 
A számítások helyességé-
nek ellenőrzése és az 
eredmény értelmezése. 
Egyszerű sorozatok sza-
bályának megállapítása. 
Egyszerű sorozat folytatá-
sa. Kapcsolatok keresése 
táblázatok adatai között. 

Állítások igazságának el-
döntése. Nyitott mondat 
lejegyzése, megoldása. 
Szöveges feladat megol-
dása, tervkészítéssel. 
Szöveges feladatról nyitott 
mondat készítése, többfé-
le megoldási mód keresé-
se. Matematikai modellek 
helyes használata a szö-
veges feladatok megoldá-
sához. 
Sorozat szabályának 
megállapítása, helyes foly-
tatása. 
Adatok táblázatba való 
lejegyzése. Grafikonok 
adatainak helyes leolva-
sása. 

Geometria: síkidomok, Testek építése szabadon és adott feltételek szerint. Testek építése modellről.  Testek tulajdonságainak 
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követelmények 

testek, transzformációk Testek másolása modellről. Testek szétválogatása egy 
és két tulajdonság szerint.  
Síkidomok előállítása szabadon, másolással és egy- 
két feltétel megkötésével. Kirakás, papírhajtogatás, 
nyírás, vonalzó és körző használata. Tengelyesen tük-
rös alakzatok előállítása tevékenységgel: kirakás, nyí-
rás, hajtogatás, szöges táblán körülkerítés. Tájékozó-
dás vonalon, síkban, térben. 
A téglalap és négyzet tulajdonságai: oldalak, csúcsok, 
száma mérete, összehasonlítás. Transzformációk, na-
gyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás. 

Síkidomok előállítása te-
vékenységgel. 
Téglalap, négyzet tanult 
tulajdonságainak felsoro-
lása modell segítségével. 

ismerete.  
Téglalap, négyzet tulaj-
donságainak biztos isme-
rete. 

Mérhető tulajdonságok, 
mérés 

Mérések alkalmi egységekkel a már megismert meny-
nyiségek körében. Kerületmérés körülkerítéssel, terü-
letmérés lefedéssel. Szög és térfogat mérése alkalmi 
egységekkel, gyakorlatban. Mérés szabvány egységek-
kel: 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 egységek többszö-
röseivel.  
Át- és beváltások konkrétan végrehajtott mérések ese-
tében. A mértékegységek használata és átváltása szö-
veges és számfeladatokban. Érzékszervi megfigyelés 
alapján összehasonlítások végzése a valóság tárgyai-
ról, alakzatokról, dolgokról. Kapcsolatok keresése kü-
lönböző mennyiségek között. 

Mérés alkalmi és szab-
vány egységekkel. A gya-
korlatban végrehajtott mé-
rések alapján a mérték-
egység és mérőszám kap-
csolatának megállapítása.  
Át- és beváltások a tanult 
mértékegységekkel gya-
korlati mérésekhez kap-
csolódva. A tanult szab-
vány mértékegységek 
gyakorlati alkalmazása. 

A tanult mértékegységek 
biztos ismerete. Egység, 
mennyiség és mérőszám 
kapcsolatának ismerete, 
alkalmazása. Mérés az 
egységek többszöröseivel.  
A mértékegységek hasz-
nálata és átváltása szöve-
ges és számfeladatokban. 

Valószínűség, statiszti-
ka 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése. Adatok ren-
dezése, ábrázolása, elemzése. A „lehetséges”és „lehe-
tetlen” tapasztalati úton való értelmezése. A „biztos” és 
„véletlen” megkülönböztetése. Próbálgatások, sejtések, 
indoklások, tippelések, tárgyi tevékenységek kíséreté-
ben.  

A „biztos” és „véletlen” 
megkülönböztetése konk-
rét tapasztalatszerzés 
útján. 

Adatok gyűjtése, rögzíté-
se, ábrázolása, elemzése. 
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D. 4. évfolyam 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Számtan, algebra; 
számfogalom 10 000-
res számkörben 

Számok írása, olvasása 10 000-ig. Római számírás. 
Számok bontása, képzése a számjegyek alaki-, helyi-, 
valódi értékének értelmezése. 
A számok nagysága, közelítő számok, kerekített érté-
kek a halmazok, mennyiségek közvetítésével, szám-
egyenes használatával, a számrendszeres alak tudatos 
értelmezésével.  
A számok tulajdonságai, kapcsolatai, szomszédai, ösz-
szeg-, különbség-, szorzat-, hányados és összetett 
alakjai. Törtszámok előállítása tárgyi tevékenységgel, 
értelmezése különféle mennyiségek mérőszámaként. A 
negatív szám fogalmának tapasztalati úton való előké-
szítése. 

Biztos számfogalom tízez-
res számkörben. Számok 
helyiérték szerinti írása, 
olvasása. Számok képzé-
se, bontása. 
Számok nagyságának és 
a számjegyek különféle 
értékének biztos ismerete. 
A tízes, százas, ezres 
számszomszédok megha-
tározása. 

Római számok biztos ol-
vasása, írása. 
A számok alaki-, helyi-, 
valódi értékének ismerete. 
A kerekítés szabályainak 
ismerete, helyes alkalma-
zása. 
Törtszámok előállítása, 
értelmezése különféle 
mennyiségek mérőszáma-
ként. 
Negatív számok leolvasá-
sa számegyenesről, hő-
mérőről. 

Műveletek értelmezése, 
műveletvégzés 

A műveletek értelmezése tevékenységgel, ábrával és 
szöveggel. Becslés, közelítő érték megkeresése.  
Műveleti tulajdonságok kiterjesztése a tízezres szám-
körre. A műveletek közötti kapcsolat tudatosítása. Ösz-
szeadás, kivonás, szorzás, osztás fejben kerek számok 
esetében. Szorzás, osztás, tízzel, százzal, ezerrel. 
Írásbeli összeadás, kivonás négyjegyű számokkal. 
Írásbeli szorzás kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel. A zá-
rójel használata, műveleti sorrend. 

Szóbeli és írásbeli műve-
letek értelmezése és 
megoldása. A becslés, 
ellenőrzés eszközként 
való alkalmazása.  
 
A helyes műveleti sorrend 
ismerete és alkalmazása a 
négy alapművelet köré-
ben. 

Szóbeli és írásbeli műve-
letek nagy biztonsággal 
való megoldása. 
Írásbeli műveletek: össze-
adás, kivonás négyjegyű 
számokkal, szorzás, osz-
tás kétjegyű számmal.  
Műveleti sorrend helyes 
alkalmazása. 

Összefüggések, kap-
csolatok 

A nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése 
véges alaphalmazon, egyszerű esetekben következte-
téssel. A tervszerű próbálgatás (közelítő módszer) al-
kalmazása a megoldás keresésére. Állítások tagadása, 
nyitott mondat kiegészítése. A jelek értelmezése, hasz-
nálata. 
Szöveges feladatok értelmezése, az adatok ábrázolá-

Szöveges feladathoz tar-
tozó számfeladat alkotása, 
és ezzel a szöveges fela-
dat megoldása. Adott hal-
maz elemeinek szétválo-
gatása adott szempont 
szerint. Nyitott mondat 

Nyitott mondatok igazság-
halmazának megkeresé-
se. Állítások tagadása. 
Egyszerű, összetett, 
egyenes és fordított szö-
vegezésű feladatok meg-
oldása. Algoritmusok al-
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követelmények 

sa, modell készítése. Többféle megoldási mód keresé-
se. Alaphalmaz, részhalmaz és kiegészítő halmaz kap-
csolatának értelmezése. Szöveges feladatok tevékeny-
séghez, rajzhoz kapcsolódva. Szöveges feladatok 
megoldása: Értelmezés, adatok kigyűjtése, rendszere-
zése, modellkészítés (keresés, választás) összefüggé-
sek elemzése, a probléma megoldása, válasz megfo-
galmazása, az eredmény összevetése a valósággal. 

igazsághalmazának meg-
keresése véges alaphal-
mazon. 
Egyszerű és összetett 
szöveges feladatok meg-
oldása. Megoldási algorit-
musok alkalmazása. 

kalmazása. Többféle 
megoldás keresése. 
Alaphalmaz, részhalmaz, 
kiegészítő halmaz kapcso-
latának értelmezése. 

Sorozatok, függvények Megkezdett sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei 
között. Különbség- és hányados sorozat képzése. 
Számtani sorozatok 10., 20., 100. elemének megállapí-
tása. Sorozatok képzési szabályának keresése, kifeje-
zése szavakkal. Többféle folytatás lehetősége. Adatok 
sorozatba rendezése, a folytatásra vonatkozó sejtések 
megfogalmazása. Hozzárendelések, leképezések. 
Szám-számfüggvények sokféle formában. Grafikonok 
építése, olvasása. 

Sorozat szabályának fel-
ismerése, sorozat folytatá-
sa. A szabály megfogal-
mazása egyszerű formá-
ban. Összetartozó elemek 
táblázatba rendezése. 
Összefüggés felismerése 
a táblázat elemei között. 

Különbség- és hányados 
sorozat képzése, folytatá-
sa. Számtani sorozat ele-
meinek meghatározása. 
Sorozatok többféle folyta-
tása lehetőség szerint. 
Grafikonok építése, olva-
sása. 

Geometria: síkidomok, 
testek, transzformációk 

Testek másolása modellről. Testek építése adott felté-
telek szerint testekből, lapokból. Testháló kiterítése, 
tervezése, összeállítása: téglatest, kocka. Síkidomok 
előállítása adott feltételekkel. Párhuzamos és merőle-
ges vonalak kifeszítése szöges táblán. Az egybevágó-
ság fogalmának formálása tapasztalatszerzés útján, 
síkidomok másolása, eltolás, tengelyes tükrözés, elfor-
gatás. Térbeli és síkbeli tükörképek előállítása, tükrözés 
párhuzamos és nem párhuzamos tengelyekre. Nagyítás 
leszámolással is. A hasonlóság fogalmának tapasztalati 
előkészítése. 

Adott feltételeknek megfe-
lelő geometriai alakzatok 
építése síkban, térben. 
Geometriai tulajdonságok 
felismerése, alakzatok 
kiválasztása a felismert 
tulajdonság alapján. 
Transzformációk létreho-
zása eltolás és tükrözések 
segítségével. 

Téglatest, kocka testháló-
jának kiterítése, tervezése, 
összeállítása. Testek és 
síkidomok előállítása adott 
feltételek szerint. A párhu-
zamos és merőleges is-
merete, rajzolása, előállí-
tása. Térbeli és síkbeli 
tükörképek előállítása, 
tükrözés. 

Mérhető tulajdonságok, 
mérés 

A hosszúság, űrtartalom, tömeg és idő mérése alkalmi 
és szabvány egységekkel. A mennyiségek szabvány 
mértékegységeinek használata szám- és szöveges 
feladatokban. Váltások különféle mértékrendszerekben.  

Mérés szabvány egysé-
gekkel. Át- és beváltások 
a tanult mértékegységek-
kel gyakorlati mérésekhez 

Váltások különféle mérték-
rendszerekben.  
Kerület és terület kiszámí-
tása. 
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A terület mérése lefedéssel, a terület kiszámítása a 
területegységek összeszámolásával, térfogatmérés 
kirakással, építéssel. Téglalap területének mérése, 
számolás a kirakást felidéző módon. Szögmérés derék-
szöggel, felével, negyedével. 

kapcsolva, illetve ilyenek 
felidézése nyomán. 
Számítások a kerület és 
terület megállapítása. 

Valószínűség, statiszti-
ka 

Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása grafikonon. 
Táblázatok, grafikonok készítése, leolvasása, értelme-
zése. Néhány szám számtani közepének értelmezése, 
az „átlag” fogalmának bevezetése, használata adatok 
együttesének jellemzésére. Valószínűségi játékok, kí-
sérletek, megfigyelések. A véletlen események gyakori-
ságának megállapítása kísérletek végzésével, ábrázo-
lása oszlopdiagramon. Sejtés megfogalmazása adott 
számú kísérletben. A kísérleti eredmények összevetése 
a sejtéssel, az eltérés megállapítása és magyarázata. 

Adatgyűjtés táblázatok 
leolvasásával. Példák 
megfogalmazása a biztos, 
a lehetséges és a lehetet-
len fogalmának használa-
tával.  

Adatok gyűjtése, leolvasá-
sa, ábrázolása grafikonon. 
Táblázatok, grafikonok 
készítése, leolvasása, 
értelmezése. Az átlag 
használata adatok együt-
tesének jellemzésére. 
Valószínűségi játékok, 
kísérletek, megfigyelések 
végzése, ábrázolása osz-
lopdiagramon.  

 

27.4.2. Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
• A megfigyelőképesség fejlesztése: Élmények aktív megfigyelésének, befogadásának, tudati feldolgozásának képessége (érzékelés, 

észlelés, gondolkodás). Spontán érdeklődés, kíváncsiság, figyelemkoncentráció, tudatos figyelem. 
• Kommunikációs képességek fejlesztése: Az anyanyelv és a szaknyelv helyes használata. A gondolatok tartalmilag és nyelvileg szaba-

tos 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 magyartalanság kerülése. A 
tanár és a társak közléseinek figyelmes meghallgatása, a szövegek figyelmes olvasása. 

• Az önálló ismeretszerzésre nevelés: A tanulási tevékenységben felismert vagy szóban, írásban közölt új ismeretek, fogalmak, össze-
függések megértése, általánosítása, rendszerré szervezése, új kapcsolatok keresése. A logikus gondolkodás képessége. A tanultak 
megőrzése, beépítése a meglévő ismeretrendszerbe. Emlékezőképesség. A helyes tanulási szokások kiépülése. Hajlandóság és tö-
rekvés az ismeretszerzésre, mások gondolatmenetének követésére, értékelésére, az összefüggések megértésére, a megértett ismere-
tek tudatos megtanulására. Igény a hiányos vagy meg nem értett ismeretek kiegészítésére. Az értelem nélküli bevésés elutasítása. Kö-
telességtudat, lelkiismeretesség. 
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• A tanultak alkalmazására nevelés: A tanultak spontán vagy tudatos reprodukálása, konkretizálása, átszervezése a feladatnak megfele-
lően. Fegyelmezett, konvergens algoritmikus gondolkodás, kidolgozási képesség. A fokozatosan hosszabbodó és egyre intenzívebbé 
váló szellemi erőkifejtés képessége. Figyelemkoncentráció és figyelemmegosztás. Törekvés a tanultak begyakorlására, alkalmazható-
vá tételére. Munkafegyelem, a munkával járó nehézségek vállalása, monotonitástűrés. Önellenőrzés. A munkasikerek átélése. 

• Problémamegoldásra nevelés: A tanultak alkotó alkalmazásának képessége új ismeretek feltárásában. Gondolkodási műveletek (pél-
dául összehasonlítás, analízis, szintézis, elvonatkoztatás, általánosítás, analógia). Divergens gondolkodási képességek (problémaér-
zékenység, képzelet, ötletgazdagság, rugalmasság, eredetiség). Érdeklődés a megszokottól eltérő feladatok iránt. Önbizalom. Ambí-
ció. A szellemi erőpróba igénye. Hajlandóság a szokatlan feladathelyzetek és az esetleges sikertelenség vállalására. Törekvés a fela-
datok sokoldalú megközelítésére, a korábbi elképzelések megváltoztatására, újszerű megoldások keresésére. Akaraterő. Sikerélmény. 

• A gyakorlati alkalmazásra nevelés: Tapasztalatok és ismeretek a matematikai fogalmaknak, módszereknek, eljárásoknak és gondolko-
dásformáknak a gyakorlatban, illetve más tantárgyakban (tudományokban) történő alkalmazhatóságáról. Törekvés a matematika esz-
közszerű alkalmazására. Annak a meggyőződésnek a kialakulása, hogy a matematikai ismeretek és a matematikatanulás során kiala-
kult képességek a mindennapi életben is hasznosak és széles körben alkalmazhatók. 

• Esztétikai nevelés: A matematikai tartalom, egy-egy feladat, gondolatmenet esztétikájának meglátása (egzaktság, teljesség, eredeti-
ség, játékosság stb.). A gondolatok esztétikus szóbeli kifejezése. Az írásbeli munka és a szerkesztések esztétikus elvégzése. Helyes 
viselkedési formák ismerete és szokása. Az egzakt, teljes és célratörő gondolatmenet igényének kialakulása. A pontatlan és a „pon-
gyola” fogalmazás, a helytelen beszédforma és intonáció stb. kerülése. Hajlandóság és törekvés az igényes, áttekinthető füzetvezetés-
re, a helyes viselkedésre. 

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

• Reális énkép kialakítása: A tanuló saját adottságainak, hajlamainak, képességeinek és hibáinak ismerete, helyes értékelése. A céltu-
datosság megjelenése. Tudatos önfejlesztés. Sikerélmények, önbizalom, ambíció. Pozitív énkép. A hiányosságok kiküszöbölésére, 
jobb eredmények elérésére törekvés. 

2) Fejlesztési feladatok 
• Gondolkodási módszerek: A megfigyelőképesség, a problémaérzékenység, a rugalmas, ugyanakkor fegyelmezett gondolkodás fejlesz-

tése. Azoknak a képességeknek a fokozatos alakítása, amelyek lehetővé teszik a problémák önálló meglátását és megoldását, az el-
vonatkoztatást és általánosítást, mások magyarázatának megértését, szövegek önálló értelmezését, új ismeretek elsajátítását, a felis-
mert összefüggések képi, szóbeli, írásbeli kifejezését. Tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása. 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 képessé-
gek és beállítódás kialakítása. A középiskolába készülő tanulók a 8. évfolyam végére váljanak képessé az induktív és a deduktív isme-
retszerzésre egyaránt. A konkrét példákban megfigyelteket legyenek képesek általánosítani, a megismert fogalmakat tudják definiálni, 
az összefüggéseket tételként megfogalmazni, ismerjék a különbséget a sejtés és a bizonyítás között. Ugyanakkor az elvont összefüg-
géseket, szabályokat legyenek képesek értelmezni, bizonyítani, konkrét példákban alkotó módon alkalmazni. 
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• Számtan, algebra: A szám- és műveletfogalom elmélyítése, bővítése, magasabb absztrakciós szintre emelése. A számolási rutin biz-
tossá tétele. A logikus, fegyelmezett, algoritmikus gondolkodás, az önellenőrzés igényének és képességének alakítása, következetes-
ség. A szöveges feladatok megoldása során a szövegértelmező képesség fejlesztése, a valóság és a matematika elemi kapcsolatai-
nak felismertetése. A racionális számkör fokozatos kiépítése, a racionális számokkal végzett műveletek biztos ismerete. A 8. évfolyam 
végére gyakorlottság a négy alapművelet elvégzésében a teljes racionális számkörben, tetszőleges alakban adott számokkal. Az ezzel 
kapcsolatos ismeretek és eljárások olyan szintre emelése, amely lehetővé teszi ezek eszközszerű alkalmazását a matematika egyéb 
témaköreiben, más tantárgyak tanulása során, és a mindennapi életben. Az általános összefüggések kutatásának, szabatos megfo-
galmazásának és bizonyításának igénye. A zsebszámológép rutinszerű használatának elsajátítása. 

• Összefüggések, függvények, sorozatok: A matematikában központi szerepet játszó relációk fogalmának és tulajdonságaiknak a tuda-
tosítása a matematika különböző témaköreihez kapcsolódóan. A megfigyelő-, összehasonlító képesség, a rugalmas, ötletgazdag, 
problémameglátó és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A számolási rutin alakítása. Késztetés a többféle megoldás (matema-
tikai modell) keresésére és az önellenőrzésre. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése a tapasztalati függvények 
vizsgálata során. A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer 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 témakörei-
ben is legyenek képesek alkalmazni, illetve megfeleljenek a 7. és 8. osztályos földrajz-, fizika-, kémiatanítás stb. igényeinek. Az induk-
tív és a deduktív fogalomalkotás képességének alakítása a fogalmak közti kapcsolatok tudatosításával, az általános összefüggések 
felismertetésével, megfogalmazásával és alkalmazásával. A problémaérzékenység, ötletgazdagság fejlesztése különböző megoldások 
keresésével. 

• Geometria, mérés: A megfigyelőképesség, a fogalomalkotó és problémamegoldó képi gondolkodás és a térszemlélet fejlesztése, foko-
zatosan magasabb szintre emelése a korábban megismert fogalmak, 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 fel-
ismertetése. Megfelelő jártasság kialakítása a körző és a vonalzó, illetve a mérőeszközök használatában; a kézügyesség fejlesztése, a 
pontos, esztétikus munkavégzésre törekvés. Gyakorlottság a mennyiségek becslésében és mérésében, a mértékegységek átváltásá-
ban, az alapvető szerkesztési eljárások alkalmazásában. A 7. és a 8. osztályos matematika, illetve más tantárgyak sikeres tanulásához 
és a tanuló mindennapi életéhez szükséges geometriai látásmód, térszemlélet, ismeretrendszer és képességek megalapozása, alakí-
tása. A tehetséges, illetve a gimnáziumba készülő tanulók esetében annak a megláttatása, hogy a matematikában a fogalmakat defini-
áljuk, a felismert összefüggéseket logikai következtetések útján bizonyítjuk. 

• Valószínűség, statisztika: A megfigyelő-, elemzőképesség és a matematikai szemlélet fejlesztése. A mindennapi élet matematikai vo-
natkozásainak és a matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. Tervszerűség. A mindennapi véletlen jelenségek ér-
telmezése. Az elmúlt években szerzett tapasztalatok rendszerezése, tudatos szintre emelése. 

3) Fejlesztendő kompetenciák 
a) Alapvető (reproduktív) matematikai kompetenciák: 
• Számlálás, megszámolás képessége 
• Mennyiségi következtetés, mérés, mértékegység-váltás képessége 
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• Az alapműveletek elvégzésének képessége 
• Az alapműveletek használatának képessége 
• Törtek, százalékok használatának képessége 
• Fejben és írásban végzett számítások képessége 
• Becslés képessége 
b) Gondolkodási képességek: 
• Halmazszemlélet, rendszerezés fejlesztése: 
• Konkrét dolgok rendszerezésének képessége 
• Rendszerszemlélet fejlesztése, rész-egész észlelése 
• Logikai műveletek fejlesztése: 
• Relációk felismerésének képessége 
• Állítások logikai értékének eldöntése 
• Biztos, lehetséges, lehetetlen fogalmának megkülönböztetése 
• Gondolkodási műveletek fejlesztése: 
• Következtetések (induktív és deduktív) képessége 
• Elemzőképesség 
• Analógiák felismerésének képessége 
• Problémaérzékenység, problémamegoldás képessége 
• Indoklás, helyes megoldás igazolásának képessége 
• Kombinativitás fejlesztése: 
• Elemek sorbarendezésének képessége 
• Elemek kiválasztásának képessége 
• Ábrák (fadiagram, útdiagram) olvasásának, készítésének képessége 
• Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése: 
• Statisztikai adatok helyes értelmezésének képessége 
• Valószínűség becslésének képessége 
c) Tanulás, ismeretszerzés képessége: 
• Figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése 
• Emlékezet fejlesztése 
• Feladattartás képességének fejlesztése 
• Eredetiség, kreativitás (több megoldási út keresése) fejlesztése 
d) Kommunikáció (anyanyelvi) fejlesztése: 
• Szókincs, szóbeli kommunikáció fejlesztése: 
• Szaknyelv használatának képessége (pontos fogalomkialakítás) 
• Prezentáció, érvelés képessége 
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• Szövegértés, írásbeli kommunikáció fejlesztése: 
• Utasítások megértésének képessége 
• Szöveges feladatok értelmezésének képessége 
• A megoldáshoz szükséges információk, adatok gyűjtésének képessége 
e) Függvényszemlélet fejlesztése: 
• Összefüggések felismerésének, leírásának képessége 
• Változó mennyiségek közötti kapcsolatok felismerésének képessége 
• Arányossági kapcsolatok felismerésének képessége 
• Arányos következtetések képessége 
• Táblázatok, grafikonok értelmezésének képessége 
• Táblázatok, grafikonok készítésének képessége (grafikus megoldás) 
f) Térszemlélet, tájékozódás fejlesztése: 
• Tájékozódás képessége síkban és térben 
• Tulajdonságok megfigyelésének képessége síkban és térben 
• Testek építése, ábrázolása, térlátás képességének fejlesztése 
• Adott tulajdonságú ponthalmazok keresésének képessége 
g) Tanulási módszerek fejlesztése, helyes tanulási szokások kialakítása: 
• Önálló tanulási stratégiák kialakítása: 
• Tapasztalatból kiinduló ismeretszerzés (eszközhasználat) képessége 
• Önálló munkavégzés képessége 
• Taneszközök (füzet, könyv) helyes használatának kialakítása 
• Időbeosztás képessége 
• Meglévő ismeretek felhasználásának képessége 
• Feladatmegoldás (szöveges feladat) algoritmusának kialakítása: 
• Lényegkiemelés, szükséges adatok kiemelésének képessége 
• Tervezés képessége 
• Eredmény becslésének képessége 
• Eredmények ellenőrzésének képessége 
• Diszkusszió, több megoldás keresésének képessége 
h) Szociális kompetenciák fejlesztése: 
• Együttműködő munkavégzés képessége: 
• Észrevételek, gondolatok megfogalmazásának képessége 
• Vita, érvelés megfelelő módjának kialakítása 
• Más meghallgatása, tolerancia fejlesztése 
• Konfliktuskezelés, kompromisszum keresésének képessége 
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4) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5. évfolyam 
 

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 fejlesztése. 
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 követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 
Halmazok, logika 
Adott halmazokról állítások megfogalmazása és vizsgálata, 
állítások igazságának eldöntése. 
Alaphalmaz, nyitott mondat, igazsághalmaz fogalma, adott nyi-
tott mondat igazsághalmazának meghatározása, ábrázolása 
(számegyenesen). 
Halmazok megadása tulajdonsággal, ismert halmazok elemei-
nek összehasonlítása, rendezése különböző szempontok 
szerint. 
Ismert halmazok egymáshoz való viszonyának vizsgálata 
(részhalmazok képzése, a kiegészítő halmazuk előállítása, 
két, három halmaz metszetének és egyesítésének képzé-
se), megjelenítése halmazábrán. 
A logikai „és”, „vagy”, a „minden”, „van olyan” kifejezések 
és tagadásuk használata konkrét véges halmazokon és jól 
ismert végtelen halmazokon. 

Ismert elemeket tartalmazó halmaz 
elemeinek csoportosítása, rende-
zése, rendszerezése adott szem-
pont szerint. 
Egyszerű szövegek értelmezése, 
lefordítása a matematika nyelvére. 
A „nem”, a logikai „és”, valamint a 
„minden”, „van olyan” kifejezések 
alkalmazása. 
Ismert alaphalmaz elemeiről annak 
eldöntése, hogy igazzá tesznek-e 
egy nyitott mondatot vagy sem. 

Ismert elemeket tartalmazó két 
halmaz metszetének és egyesíté-
sének képzése, a metszet, illetve 
az unió elemeinek felsorolása. 
Az „alaphalmaz”, „nyitott mondat”, 
„igazsághalmaz” kifejezések isme-
rete. 
Törekvés a szaknyelv helyes hasz-
nálatára, a felismert, illetve elsajátí-
tott fogalmak, tulajdonságok, ösz-
szefüggések szóbeli megfogalma-
zására konkrét esetben, a szemlé-
letre támaszkodva. 

Matematikai szövegek értelmezése. Egyszerű és összetet-
tebb szöveges feladatok megoldása a matematika minden 
témaköréhez kapcsolódóan. Adatok lejegyzése, ábrázolá-
sa, a közöttük fennálló kapcsolatok megértése. Felesleges 
adatok, ellentmondó adatok, hiányzó feltételek megállapítása. 

Egyszerűbb szöveges feladatok 
értelmezése, adatok lejegyzése, 
feladat komplett megoldása egy-
két lépésben. 

Matematikai szövegek elemzése, 
értelmezése. Összetettebb szöve-
ges feladatok komplett megoldása. 
Szövegalkotás. 

A szaknyelv helyes használatára 
törekvés (szóbeli megfogalmazá-



165 
 

Megoldási terv készítése. Az eredmény becslése, kiszámítá-
sa, ellenőrzése, értelmezése a szöveg alapján. Valamennyi 
lehetséges megoldás keresése. A megoldás során a tanult mű-
veleti tulajdonságok és eljárások alkalmazása. Szövegalkotás. 
Ismerkedés a szaknyelv helyes használatával a felismert illet-
ve elsajátított fogalmak, összefüggések szóbeli megfogal-
mazásában. 

soknál, definícióknál, felismert sza-
bályoknál). 

Számtan, algebra: 88 óra 

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

Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 
Természetes számok 
A számkör bővítése 1 millióig. Az alaki érték, helyiérték, 
tényleges érték kapcsolata, helyiérték szerinti bontás. Számok 
írása, olvasása az 1 milliós számkörben. 
Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti össze-
hasonlításuk, rendezésük. 
Számok egyes, tízes, százas stb. szomszédai. Kerekítés, a 
kerekített érték kifejezése kettős egyenlőtlenséggel. 
Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal…. Hosszúság és tömeg mé-
rése, fizetés Euróval. 

1 milliós számkörben: Számok 
bontása helyiérték szerint, illetve a 
bontott alakból a szám felírása. 
Számok írása, olvasása; nagyság 
szerinti összehasonlításuk, rende-
zésük; adott nagyságrendre kerekí-
tésük. 
Tájékozódás az egyesével, tízesé-
vel, százasával stb. beosztott 
számegyenesen. 
Hosszúság és tömegbecslése, 
mérése a tanult mértékegységek-
kel. 
Mennyiségek megadása más mér-
tékegységekkel egyszerű, szemlé-
letes példákon. 

Az „alaki érték”, „helyiérték”, 
„tényleges érték” fogalmak értel-
mezése, helyes használatuk. 
Tájékozódás esetleg nem egyesé-
vel, tízesével, százasával stb. be-
osztott számegyenesen is, ha tet-
szőlegesen adott két szám helye. 
A mérésekről tanultak alkalmazása 
szöveges feladatokban. 

Tizedestörtek értelmezése 
A tízes számrendszer helyiérték-táblázatának kibővítése az 

Tízezred nagyságrendig 
tizedestörtek írása, olvasása, a 

Tizedestörtek közelítő helyének 
ábrázolása számegyenesen becs-
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egészeknél kisebb helyiértékekre is. 
A tizedestörtek értelmezése, írása, olvasása. 
Tizedestörtek helye a számegyenesen, egyszerűsítésük, 
bővítésük, nagyság szerinti összehasonlításuk, rendezé-
sük. 
Adott pontosságú szomszédaik megállapítása, kerekítésük. 

számjegyek jelentésének ismere-
te. Egyszerűsítésük, bővítésük, 
nagyság szerinti összehasonlítá-
suk. 
Ábrázolásuk számegyenesen tize-
dekre, századokra stb. történő be-
osztás esetén. 
Adott nagyságrendre kerekítésük. 

léssel, nagyság szerinti rendezé-
sük. 

Műveletek természetes számokkal és tizedestörtekkel: 
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás becslése kerekített 
értékekkel. 
A műveletek elvégzése természetes számokkal és 
tizedestörtekkel. (tört szorzása és osztása természetes 
számmal). Írásbeli osztás többjegyű osztóval. A műveletekben 
szereplő komponensek megnevezése.  
A műveletek inverze, az ismeretlen komponens kiszámítása. 
A komponensek változtatásainak hatása az eredmény 
változására. A 0 és az 1 szerepe a műveletekben. Műveleti 
tulajdonságok, vizsgálata konkrét számfeladatokhoz kapcso-
lódva. 
Osztók, többszörösök. Oszthatósági feltételek keresése. 
Közös osztók, közös többszörösök keresése próbálgatással. 

Zárójelek használata. Zárójeles kifejezés felírása zárójel nélkül. 
Összeg, különbség, szorzat, hányados szorzása, osztása. Mű-
veletek helyes sorrendje. 

Természetes számok és 
tizedestörtek szorzása, osztása 10-
zel, 100-zal, 1000-rel. 
Írásbeli műveletek eredményének 
becslése. 
A műveletek írásbeli eljárásainak 
alkalmazása. Természetes szám 
osztása természetes számmal úgy 
is, hogy a hányados véges vagy 
végtelen szakaszos tizedestört. A 
kivonás és az osztás ellenőrzése 
az inverz műveletek alkalmazásá-
val is. 
A műveletek helyes sorrendben 
való végrehajtása, zárójelek figye-
lembevétele, a számítás meneté-
nek megtervezése. 

A műveletek írásbeli eljárásainak 
tudatos és biztos alkalmazása. A 
műveletekben szereplő komponen-
sek megnevezése. 
A műveletek legfontosabb tulajdon-
ságainak ismerete és alkalmazása 
az egyszerűbb megoldási mód ke-
resésében. A műveletek és inverze-
ik kapcsolatának ismerete és al-
kalmazása a számítások ellenőrzé-
sében és egyenletek, egyenlőtlen-
ségek megoldásában. 
Összetett számfeladatok megoldá-
sa tizedestörtekkel is. 

Arányos következtetések: 
A mindennapi élettel kapcsolatos szöveges feladatok meg-
oldása.  
Egyenes arányos következtetések: egyről többre, többről 
egyre, többről többre. Sok adat kezelése táblázattal. 

Egyszerű, szöveges feladatok 
komplett megoldása, egy lépéses 
arányos következtetések (követ-
keztetés egyről többre, többről egy-
re). 

Összetettebb szöveges feladatok 
komplett megoldása, több lépéses 
arányos következtetések (következ-
tetés többről többre). 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 
Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása tervszerű 
próbálgatással, lebontogatással (egy-két lépésben). 
Egyenlőtlenségben az ismeretlen komponens lehetséges 
értékeinek keresése, a megoldás ábrázolása számegyene-
sen. 

Nyitott mondatok alkalmazása más 
témakörökben (műveletek hiányzó 
komponenseinek meghatározása). 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldása tervszerű próbálgatás-
sal vagy inverz műveletek alkalma-
zásával. 
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Törtek értelmezése: 
A tört kétféle értelmezése szemlélet alapján. Elnevezések a 
törtalakkal kapcsolatban. A törtek megjelenítése eszközzel, 
rajzzal, helyük a számegyenesen, egész szomszédaik. 
A törtek, mint mennyiségek mérőszámai. Törtszámok, 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, rendezé-
sük. 

A törttel kapcsolatos elnevezések 
ismerete. Konkrét törtek értelme-
zése a szemléletre támaszkodva. 
Törtek egyszerűsítése, bővítése; 
nagyság szerinti összehasonlításuk 
esetleg eszköz vagy rajz segítsé-
gével.  

 

A törttel kapcsolatos elnevezések 
helyes használata. A tört kétféle 
értelmezésének alkalmazása a 
törtek előállításában, számegye-
nesen való ábrázolásában stb. 
Szemlélethez jól kapcsolódó fela-
datokban a törtrész meghatározá-
sa. 
 

Műveletek törtekkel: 
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása. Különböző 
nevezőjű törtek összeadása, kivonása, ha a nevezők szem-
lélet alapján könnyen közös nevezőre hozhatók. Törtek 
szorzása, osztása természetes számmal. 

Tört átalakítása tizedestörtté. Véges tizedestört felírása tört-
alakban. 

Egyenlő nevezőjű törtek össze-
adása, kivonása. 
Törtek szorzása, osztása termé-
szetes számmal. 

Különböző nevezőjű törtek össze-
adása, kivonása (ha a nevező egy-
jegyű vagy szemlélet alapján köny-
nyen közös nevezőre hozható).  
 

Egészek értelmezése: 
Ellentétes mennyiségek, a negatív egész számok értelme-
zése a szemléletre támaszkodva. Számhalmazok (természe-
tes számok, egész számok, ezek viszonya). 
Egész számok megjelenítése különböző modellekkel. 
Az egész számok helye a számegyenesen, rendezésük. 
Számok ellentettje, abszolút értéke. 

A legfontosabb elnevezések, fo-
galmak megértése. 
Konkrét számok ellentettjének és 
abszolút értékének megállapítása. 
Az egész számok ábrázolása 
számegyenesen, összehasonlítá-
suk. 

Ellentétes mennyiségek értelmezé-
se. A számkör bővítésével kap-
csolatos elnevezések tudatos 
használata. 

Egészek alkalmazása, műveletek: 
Az egész számok összeadásának, kivonásának értelmezé-
se, elvégzése közvetlenül a szemléletre támaszkodva, kis ab-
szolút értékű számok esetén, az általános szabályok megfo-
galmazásának igénye nélkül. Műveletek ábrázolása model-
lekkel, vektorokkal. 
Egészek szorzása, osztása természetes számmal, előjeles 
számokkal végzett műveletek bevezetése. 
A síkbeli derékszögű koordináta-rendszer; tájékozódás a 
négy síknegyedben. 
Tanultak kiterjesztése egész számokra: kapcsolatok ábrázolása 
a koordináta rendszerben, grafikonok, táblázatok, nyitott 

Kis abszolútértékű egész számok 
összeadása, kivonása a szemlélet-
re támaszkodva. 
A koordináta-rendszer ismerete, 
pontjainak rendezett számpárral 
történő jellemzése, adott számpár-
hoz tartozó pontok megkeresése. 
Egyszerű, szemléletes feladatok 
megoldása egész számokkal. 
 

Egész számok összeadása, az 
általános szabályok megfogalma-
zásának igénye nélkül. 
Egészek szorzása és osztása ter-
mészetes számmal egyszerű ese-
tekben (fejszámolással). 
Összetettebb feladatok, számfela-
datok megoldása egész számokkal. 
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mondatok, sorozatok. 
Összefüggések, sorozatok: 12 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 
Adatok rendezése táblázatba, táblázatba foglalt adatok értel-
mezése. 
Grafikonok, diagramok olvasása, elemzése. Tapasztalati 
függvények ábrázolása mérések és táblázatok alapján. 
Sorozat elemeinek felírása adott szabály alapján (A soro-
zat folytatása mindkét irányban a természetes számokról és 
tizedestörtekről tanultak alkalmazásával.) Néhány elemmel 
adott sorozathoz különböző szabályok megfogalmazása 

Tapasztalati függvények összetar-
tozó értékeinek leolvasása diag-
ramról, grafikonról. 
Tizedestörtekkel végzett művele-
tekkel is: 
Táblázatok hiányzó elemeinek 
pótlása adott, egyszerű szabály 
alapján. 
Egyszerű sorozatok hiányzó ele-
meinek pótlása adott szabály alap-
ján. 

Tapasztalati függvények grafikon-
jának elkészítése és elemzése. 
Táblázatok hiányzó elemeinek 
pótlása adott, illetve felismert sza-
bály alapján. Többféle szabály 
megfogalmazása. 
Sorozatok hiányzó elemeinek pót-
lása adott, illetve felismert szabály 
alapján. Többféle szabály megfo-
galmazása. 

Geometria, mérések: 38 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, megszerkeszthetőség vizsgálata, szer-
kesztés). 
Számolási készség fejlesztése.  
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 
A geometriai jelölések pontos használata.  
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 
Alakzatok síkban és térben: 
Test, felület, sík, vonal, egyenes, pont, félegyenes, szakasz. 
Egyenesek kölcsönös helyzete a térben és a síkban (az 
általánosítás igénye nélkül). A vonalzó és a körző használata, 

Párhuzamos és merőleges egye-
nesek felismerése és előállítása. A 
vonalzó (derékszögű) és a körző 
használata szakaszok másolásá-

A tanult elnevezések (test, felület, 
vonal, pont; lap, él, csúcs; egyenes, 
félegyenes, szakasz; tér, sík; merő-
leges, párhuzamos) megértése és 
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szakaszmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek 
előállítása. 
A síkidomok és a sokszög fogalma, vizsgálata; oldal, csúcs, 
átló, konvexitás. 
A téglalap, a négyzet fogalma, tulajdonságaik, e fogalmak 
közti kapcsolatok. 
Testek építése, vizsgálata; lapok, élek, csúcsok a testen, hely-
zetük, kapcsolataik. Testek ábrázolása. Téglatest, kocka épí-
tése, hálózatuk. 

ban, párhuzamosok és merőlege-
sek előállításában. 
Alakzatok adott szempontok sze-
rinti csoportosítása. 
Téglalap, négyzet legfontosabb 
tulajdonságainak felsorolása szem-
lélet alapján, előállításuk. 

helyes használata. 
Alakzatok adott szempontok szerin-
ti csoportosítása több tulajdonság 
egyidejű figyelembevételével. 

Kerület, terület, felszín, térfogat: 
A kerület fogalma, téglalap és négyzet kerülete. 
A terület, a felszín, a térfogat szemléletes fogalma, mérése és 
mértékegységei.  
A téglalap, négyzet területe. A téglatest, a kocka felszíne. 
A téglatest térfogata, kapcsolat térfogat és űrtartalom kö-
zött, az űrtartalom mérése. 

Téglalap, négyzet kerületének és 
területének kiszámítása. 
A terület, a térfogat, az űrtartalom 
mértékegységeinek átváltása. 
Számításokban a tizedestörtekről 
tanultak alkalmazása. 

A térfogat, az űrtartalom mérték-
egységei közti kapcsolat ismerete. 
A téglatest és a kocka, mint speciá-
lis téglatest hálójának elkészítése; 
felszínének, térfogatának kiszámí-
tása. 

Ponthalmazok: 
Alakzatok (ponthalmazok) távolsága. 
Adott tulajdonságú pontok keresése vonalon, síkban, tér-
ben. 
A kör és a gömb, mint adott tulajdonságú ponthalmaz. A 
körrel kapcsolatos fogalmak, kör előállítása. 
A szakaszfelező, mint adott tulajdonságú ponthalmaz elő-
készítése. 

Két ponthalmaz távolságának 
meghatározása egyszerű, szemlé-
letes esetekben. 
Adott sugarú kör előállítása. 
 

A körvonal, mint adott tulajdonságú 
ponthalmaz, illetve a körrel kapcso-
latos elnevezések ismerete. 

Szerkesztések: 
Euklideszi szerkesztések bevezetése. 
Háromszög szerkesztése három oldalból. 
Szakaszfelező merőleges fogalma, megszerkesztése, al-
kalmazása egyszerű szerkesztésekben: egyenes adott 
pontján áthaladó merőleges szerkesztése. 
Téglalap és négyzet szerkesztése. 

 Háromszög szerkesztése három 
oldalból.  
Szakaszfelező merőleges meg-
szerkesztése, alkalmazása téglalap 
szerkesztésénél. 
 

Szögek: 
A szög, mint szögtartomány. Elnevezések a szöggel kapcso-
latban. Szögfajták. Szögek mérése alkalmi és szabvány egy-
ségekkel. A szögmérő használata, szögrajzolás, szögmásolás. 
Távolság- és szögmérés, tájékozódás térképen. 

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

Az egyenesszög, mint egység al-
kalmazása. 
Szögmérés mértékegységeinek 
átváltása. 
A szög fogalmának, és a szögfaj-



170 
 

megmérése. táknak az ismerete. 
Statisztika, valószínűség: 2 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 követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 
Véletlen események megfigyelése. 
A biztos, a lehetséges és a lehetetlen esemény fogalmának 
alakítása. 
A tanulók által gyűjtött és táblázatokban talált statisztikai 
adatok vizsgálata, ábrázolása grafikonon, diagramon. Gra-
fikon, diagram olvasása, értelmezése. 
Több szám számtani közepe. 

Néhány szám, mennyiség átlagá-
nak kiszámítása. 
 

Események megfigyelése, biztos, 
lehetséges, lehetetlen események 
kiválasztása. 
Adatok gyűjtése, rendezése, adatok 
elemzése, értelmezése, ábrázolá-
sa grafikonnal, diagrammal. Grafi-
konról adatok leolvasása. 

 

B. 6. évfolyam 
 

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 fejlesztése. 
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 követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 

A halmazalgebrai és logikai fogalmak eszközszerű alkalma-
zása más témakörökben, konkrét feladatokban az ismeretek 
feltárására, rendszerezésére, a fogalmak közti kapcsolatok 
megláttatására, jellemzésére. 
Állítások igazságának eldöntése, igaz, hamis állítások 
megfogalmazása. „Minden”, „van olyan”, „nem”, „és”, 

Ismert elemeket tartalmazó halmaz 
elemeinek csoportosítása, rende-
zése, rendszerezése egy vagy két 
adott szempont szerint. 
A „nem”, a logikai „és”, valamint a 
„minden”, „van olyan” kifejezések 

A halmazokkal és logikával kapcso-
latos legalapvetőbb ismeretek 
alkalmazása matematikai és nem 
matematikai tárgykörökben. Három 
halmaz metszetének és egyesíté-
sének képzése, a metszet, illetve 
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„vagy” és más velük egyező értelmű kifejezések haszná-
lata adott véges halmazokra, egyszerű végtelen halmazok-
ra és halmazoktól függetlenül is különféle matematikai témák-
kal kapcsolatban. A „ha ..., akkor ...” logikai szerkezet használa-
ta konkrét feladatokban (ismerkedés szintjén). 

alkalmazása. 
Ismert alaphalmaz elemeiről annak 
eldöntése, hogy igazzá tesznek-e 
egy nyitott mondatot vagy sem. 

 

az unió elemeinek felsorolása. A 
metszetképzés és a logikai „és”, 
valamint az unióképzés és a logikai 
„vagy” kapcsolatának ismerete, 
helyes használatuk, alkalmazásuk. 

A bővülő tartalomnak megfelelő matematikai szövegek értel-
mezése. Egyszerű és összetettebb szöveges feladatok 
megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan. 
Szövegalkotás. A szaknyelv helyes használata a felismert, 
illetve elsajátított fogalmak, összefüggések, gondolatmenetek 
szóbeli megfogalmazásában. 
Kapcsolat az informatikával. 

A bővülő tartalomnak megfelelő 
egyszerű matematikai szövegek 
értelmezése, lefordítása a matema-
tika nyelvére. 

Matematikai szövegek elemzé-
se, értelmezése. Összetettebb 
szöveges feladatok megoldása. 
Szövegalkotás. Törekvés a szak-
nyelv helyes használatára. 

Számtan, algebra: 76 óra 

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

Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 

A racionális számok 
A természetes számkör bővítése milliósnál nagyobb nagyság-
rendekre. 
A törtekkel kapcsolatos fogalomrendszer kibővítése, elmé-
lyítése. Mennyiségek törtrésze; a tört, mint mérés, mint 
összehasonlítás eredménye. 
A tízes számrendszerről tanultak kiterjesztése a 
tizedestörtekre, a tizedestört fogalmának elmélyítése. Vég-
telen szakaszos tizedestörtek. 
Kerekítés. A szám közelítő, illetve valódi értékének megkülön-
böztetése a helyzetnek, a szöveg adatai közötti összefüggés-
nek megfelelően. 

A tízes számrendszer biztos is-
merete. Számok írása, olvasása, 
nagyság szerinti összehasonlítá-
suk, rendezésük, ábrázolásuk 
számegyenesen, adott nagyság-
rendre kerekítésük. A racionális 
számkörrel kapcsolatos alapvető 
fogalmak ismerete. 
Törtek értelmezése a szemléletre 
támaszkodva. Elnevezések isme-
rete. Törtalakban adott racionális 
számok írása, olvasása. Egysze-

A racionális számkörrel kapcsolatos 
fogalomrendszer ismerete. 
A pontos szám és a közelítő szám 
jelentése közötti különbség értel-
mezése. 
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Számok aránya, kifejezése tört-, tizedestört és százalékalak-
ban. 
Ismerkedés a racionális számokkal kapcsolatos fogalom-
rendszerrel: a racionális szám mint két egész szám hányado-
sa; a racionális számok halmaza. 

rűbb esetekben bővítésük, egysze-
rűsítésük, közös nevezőre hozá-
suk, nagyság szerinti összehason-
lításuk, ábrázolásuk számegyene-
sen. 

A négy alapművelet a racionális számok körében 
A négy alapművelet az egész számok körében: az össze-
adás és a kivonás értelmezése és elvégzése nagyobb abszolút 
értékű számok esetén is; a szorzás és az osztás értelmezése; 
szabályok megfogalmazása. 
A négy alapművelet értelmezése és végrehajtása a törtek 
körében: a törtek összeadása és kivonása nagyobb nevező 
esetén is; reciprok; a törttel való szorzás és osztás értelmezé-
se; szabályok 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 alkalmazása a racio-
nális számkörben. Összetett számfeladatok, zárójelek hasz-
nálata, műveleti sorrend. 

Az egész számok körében értel-
mezett négy alapművelet végrehaj-
tása, alkalmazása a legegyszerűbb 
feladatokban. 
A négy alapművelet értelmezése, 
elvégzése a nemnegatív törtek 
körében (az összeadás és kivonás 
esetében a törtek könnyen közös 
nevezőre hozhatók). 
A négy alapművelet végrehajtása 
tizedestörtekkel, a műveleti ered-
mény becslése adott pontosságú 
kerekített értékekkel számolva. A 
tanultak alkalmazása két-három 
lépésben megoldható feladatok-
ban, egyéb témakörökhöz kapcso-
lódva is. 

A négy alapművelet értelmezése, 
végrehajtása tetszőleges alakban 
adott racionális számok körében. 
Összetett számfeladatok megoldá-
sa. A tanultak alkalmazása függ-
vénytáblázatok, sorozatok kiegészí-
tésében. 

Szöveges feladatok 
Egyszerű, a mindennapi gyakorlathoz is kapcsolódó szö-
veges 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 törttel való szorzással, az alap kiszámítása törttel 
való osztással, a százalékláb kiszámítása a százalékérték és az 
alap arányából. 

Legfeljebb két művelettel leírható 
egyszerű (esetleg fordított szöve-
gezésű, felesleges adatot is tartal-
mazó) szöveges feladatok értelme-
zése, a szükséges, illetve felesle-
ges adatok szétválasztása, számí-
tási terv leírása, a feladat megol-
dása, a megoldás ellenőrzése és 
értelmezése a törtekről, 
tizedestörtekről, illetve a műveleti 
sorrendről és a zárójelekről tanul-
tak alkalmazásával is. 
Egyenes arányosság felismerése, 

Összetettebb szöveges feladatok 
megoldása. Fordított arányossági 
feladatok megoldása következte-
téssel. Adott mennyiség törtrészé-
nek és adott törtrészből az egység-
nyi mennyiségnek a kiszámítása 
következtetéssel. 
A százalékszámítással kapcsolatos 
legegyszerűbb feladatok megoldá-
sa. 
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az ismeretlen mennyiség kiszámí-
tása. 

Elemi számelméleti ismeretek 
A természetes számok tulajdonságainak vizsgálata, tapaszta-
lati megalapozása. Osztópárok, az összes osztó megkeresése 
(kis számok esetén). 
A közös osztók, közös többszörösök. 
A legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös fo-
galma 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 gondolatmeneté-
vel konkrét számokhoz kapcsolódóan. Ismerkedés a mara-
dékosztályokkal. 
A 3-mal, 6-tal, 9-cel való oszthatóság vizsgálata. 

Kisebb számok osztópárjainak ke-
resése. 
A 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 
1000-rel stb. osztható számok fel-
ismerése. 

 

A tanult oszthatósági szabályok 
ismerete, megfogalmazása, alkal-
mazása egy adott szám osztóinak 
megállapításában. Több szám leg-
nagyobb közös osztójának és legki-
sebb közös többszörösének meg-
keresése egyszerűbb esetekben. 
A tanult számelméleti ismeretek 
alkalmazása törtek átalakításában, 
összeadásában, kivonásában. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 
Ismerkedés az egyenletekkel, egyenlőtlenségekkel kapcsola-
tos fogalomrendszerrel: nyitott mondat, alaphalmaz, igazság-
halmaz, egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyen-
lőtlenség. Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek meg-
oldása tervszerű próbálgatással, illetve a műveletek közötti 
összefüggések alkalmazásával. Ismerkedés a mérlegelvvel. 
A megoldás ellenőrzése. Szöveges feladatból egyenlet felírá-
sa, megoldása, az eredmény ellenőrzése a szöveg alapján. 

Egész együtthatós, két, három lé-
pésben megoldható elsőfokú 
egyenletek megoldása tetszőleges 
eljárással, a megoldás ellenőrzése. 

 

Azonos átalakítást nem igénylő 
elsőfokú egyenletek, egyenlőtlen-
ségek megoldása (két-három lé-
pésben) lebontogatással vagy a 
mérlegelv alkalmazásával. Az 
egyenlőtlenség megoldásának elle-
nőrzése néhány jól megválasztott 
elem behelyettesítésével. A racio-
nális számokkal végzett művele-
tekről tanultak alkalmazása 

Összefüggések, sorozatok: 26 óra 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 

Összefüggések, függvények 
Kísérleti eredmények, mérési adatok táblázatba rendezése, 
ábrázolása diagramokon, grafikonokon; összefüggések 
leolvasása grafikonról, táblázatról. Összetartozó értékpá-

Kísérleti eredmények, mérési ada-
tok táblázatba rendezése; adatok 
leolvasása grafikonról, táblázatról. 
Biztos tájékozódás a derékszögű 

Kísérleti eredmények, mérési ada-
tok ábrázolása diagramokon, gra-
fikonokon. Szöveggel, táblázattal 
vagy grafikonnal megadott függvé-
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rok ábrázolása koordináta-rendszerben. Szöveggel, táblá-
zattal vagy grafikonnal megadott függvények jellemzése. 
Az egyenes és a fordított arányosság értelmezése, elkülöní-
tésük egymástól, illetve egyéb függvénykapcsolatoktól. Tanul-
mányozásuk konkrét feladatokhoz kapcsolódóan, az értel-
mezési tartomány és értékkészlet vizsgálata (e fogalmak tuda-
tosításának igénye nélkül), táblázatok és grafikonok készítése, 
a szabály felírása többféle alakban. Az egyenes arányosság 
grafikonjának vizsgálata, a meredekség értelmezése a szem-
léletre támaszkodva. Arányossági következtetések több lépés-
ben is. 

koordináta-rendszerben. 
Az egyenes, illetve fordított ará-
nyosság felismerése. Egyszerű 
egyenes arányossági következte-
tések végzése. Az egyenes ará-
nyosság ábrázolása, az összetar-
tozó értékpárok leolvasása. 
 

nyek jellemzése. 
Összetettebb egyenes arányossági 
és egyszerűbb fordított arányossági 
következtetések végzése konkrét 
példákban. Az egyenes és a fordí-
tott arányosság fogalmának, definí-
ciójának, tulajdonságainak ismere-
te. A tanultak alkotó alkalmazása a 
gyakorlati életből vett függvénykap-
csolatok vizsgálatában. 

Sorozatok 
Racionális számsorozatok folytatása mindkét irányban. 
Valahányadik tag felírása. 

Racionális számsorozat folytatása 
adott (egyszerű) szabály szerint. 

 

Néhány elemével adott sorozathoz 
különböző szabályok keresése, a 
felismert szabály felírása többféle 
alakban. Sorozatok folytatása fel-
ismert szabály alapján. 

Geometria, mérések: 35 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, megszerkeszthetőség vizsgálata, szer-
kesztés). 
Számolási készség fejlesztése.  
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 
A geometriai jelölések pontos használata.  
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 

Mennyiségek, mérések 
A mérésekről és mértékegységekről korábban tanultak 
gyakorlása, megszilárdítása. Mennyiségek felírása külön-
böző mértékegységekkel, a törtekről, tizedestörtekről tanultak 
alkalmazásával is. 

Mennyiségek becslése, mérése, 
a mérőeszközök ismerete és ruti-
nos használata. A mérések és a 
mértékegységek átváltása során a 
törtekről, tizedestörtekről tanultak 
alkalmazása. 
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Geometriai transzformációk 
Ismerkedés az egybevágósági transzformációkkal. 
A tengelyes tükrözés legfontosabb tulajdonságai. Pont, 
szakasz, félegyenes, egyenes, szög, síkidom tengelyesen 
tükrös helyzetű képének megrajzolása (például négyzetrá-
cson, koordináta-rendszerben) és megszerkesztése. 
Tengelyesen tükrös alakzatok vizsgálata: kör, négyzet, tég-
lalap, egyenlő szárú háromszögek, deltoidok. 
Húrtrapézok, a tengelyes tükrözés tulajdonságainak alkalma-
zása egyszerű feladatokban. 
Szakaszmásolás, felezőmerőleges fogalma, megszerkeszté-
se. Szög másolása, szög felezése. 
Geometriai szerkesztések: párhuzamos, merőleges egye-
nesek, nevezetes szögek (60°, 30°, 45°, 75°), szimmetrikus 
háromszögek, négyszögek szerkesztése. 

A tengelyes tükrözés alapvető tu-
lajdonságainak ismerete. Három-
szög, négyszög tengelyes tükör-
képének megszerkesztése. 
A szimmetrikus négyszögek, há-
romszögek felismerése, tulajdon-
ságaik felsorolása rajz alapján. 

Szakasz felezőmerőlegesének, 
felezőpontjának megszerkesztése. 
A szögfajták felismerése. Szög 
mérése, másolása és felezése. 
Derékszög és párhuzamos egye-
nesek megrajzolása két vonalzó-
val. 

Szimmetrikus háromszögek, négy-
szögek megszerkesztése. 
A szimmetriával igazolható tulaj-
donságok ismerete, alkalmazása. 
Derékszög, párhuzamos 
egyenespár, nevezetes szögek 
megszerkesztése, a tanultak alkal-
mazása egyszerű szerkesztési fe-
ladatokban. 

Síkidomok, testek 
Szimmetrikus háromszögek, négyszögek kerületének, terü-
letének kiszámítása, általános szabályok megfogalmazása, 
bizonyítása és alkalmazása. 
A sokszögekről tanultak kibővítése, általánosítása: a sok-
szög fogalma, tulajdonságai; konvex és nemkonvex négy-
szögek; a sokszög átlóinak száma. Speciális négyszögek 
(trapéz, paralelogramma, rombusz, deltoid fogalma). A 
sokszögek, ezen belül a négyszögek csoportosítása különböző 
szempontok szerint. 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 építése. Különböző 
testek hálózatának felvázolása, a felszín kiszámítása. 
Síkra szimmetrikus alakzatok keresése és vizsgálata a tér-
ben. 

Sokszögek kerületének, a tégla-
lap, négyzet területének kiszámí-
tása, a terület mértékegységeinek 
átváltása a törtekről, 
tizedestörtekről tanultak alkalma-
zásával 

A háromszög-egyenlőtlenség és a 
háromszög belső szögeinek ösz-
szegével kapcsolatos összefüggés 
ismerete, alkalmazása számítá-
sokban, bizonyításokban. 
A körrel kapcsolatos fogalmak, el-
nevezések és az érintő tulajdonsá-
gainak ismerete. 
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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 követelmények 
Minimumot meghaladó követel-

mények 

Véletlen események megfigyelése. Kísérletek eredményeinek 
statisztikai elemzése, az események gyakorisága; relatív gya-
koriság. A biztos, a lehetséges és a lehetetlen esemény fo-
galma. 
Gyűjtött és táblázatokban talált adatok vizsgálata, ábrázolása 
grafikonon, diagramon. Grafikon, oszlopdiagram, kördiag-
ram olvasása, értelmezése. 
Több szám számtani közepe. 

Több szám, mennyiség átlagának 
meghatározása. 

Események megfigyelése, biztos, 
lehetséges, lehetetlen események 
kiválasztása. 
Adatok gyűjtése, rendezése, rend-
szerezése, gyűjtött és például sta-
tisztikai kiadványokban talált adatok 
elemzése, értelmezése, ábrázolá-
sa grafikonnal, diagrammal. Grafi-
konról adatok leolvasása. 

 

5) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén: 
a) Gondolkodási és megismerési módszerek 
• Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 
• Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása. 
• Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 
• Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 
• Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 
• Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 
• Néhány elem összes sorrendjének felírása. 
b) Számtan, algebra 
• Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 
• Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 
• Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 
• A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, 

használata. 
• Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalma-

zása. Zárójelek alkalmazása.  
• Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések felírása szimbólumokkal). 
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• Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 
• A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 
• Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 

100) ismerete, alkalmazása. 
• A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai 

gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 
• Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszerrel. 
c) Összefüggések, függvények, sorozatok 
• Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 
• Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 
• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat ese-

tén. 
d) Geometria 
• Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 
• A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 
• Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmáso-

lás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 
• Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 
• A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. 
• Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 
• A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 
• A tanult testek térfogatszámítási módjának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, űrmértékének meghatározá-

sa. 
e) Valószínűség, statisztika 
• Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 
• Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 
• Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 
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C. 7. évfolyam 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Gondolkodási mód-
szerek 
(folyamatos) 

Állítások átfogalmazása más, egyező jelentésű for-
mára. A „minden”, „van olyan”, „és”, „vagy”, „ha ..., 
akkor ...”, „pontosan akkor ..., ha ...”, „akkor és csak 
akkor ..., ha ...” kifejezések használata. 

A „nem”, a logikai „és”, 
logikai „vagy”, „ha ..., ak-
kor ...”, valamint a „min-
den”, „van olyan” kifejezé-
sek alkalmazása. 

 

A „pontosan akkor ..., 
ha ...”, „akkor és csak ak-
kor ..., ha ...” kifejezések 
helyes használata. A 
„minden”, „van olyan” típu-
sú állítások átfogalmazá-
sa, igazolása vagy megcá-
folása (konkrét példákon). 

Ismert halmazok egymáshoz való viszonyának vizsgá-
lata. Részhalmazok képzése adott szempontok sze-
rint. A „nem” és a halmaz komplementere, az „és” és a 
halmazok metszete, a „vagy” és a halmazok uniója 
közti kapcsolat megsejtetése. 
A logikai és a halmazokról tanult ismeretek alkalmazása 
az újonnan tanult ismeretekkel kapcsolatos állítások 
igazságának eldöntésében, az új fogalmak közti kap-
csolatok feltárásában, sejtések, összefüggések megfo-
galmazásában a matematika minden témakörében. 
Egyszerű következtetések, bizonyítások különféle 
tárgykörökből vett példákon. 
A bővülő tartalomnak megfelelő matematikai szövegek 
értelmezése. Egyszerű és összetettebb szöveges fela-
datok megoldása a matematika minden témaköréhez 
kapcsolódóan. Szövegalkotás. 
Kombinatorikus feladatok egy-egy feltételének rendsze-
res változtatása, a feltételnek megfelelően a feladat 
megoldása. A lehetőségek számának táblázatba fogla-
lása; ezek elemzése, összehasonlítása, az adatok 
közötti összefüggés megállapítása. Kombinatorikai 
gondolatmenetek eszközszerű alkalmazása konkrét 
feladatokban a matematika minden témakörében. 

Ismert elemeket tartalma-
zó halmaz elemeinek cso-
portosítása, rendezése, 
rendszerezése két adott 
szempont szerint. 

Egyszerű matematikai 
szövegek értelmezése. 
Szöveges feladatok meg-
oldása a matematika 
minden témaköréhez 
kapcsolódóan. Ismert 
alaphalmaz elemeiről 
annak eldöntése, hogy 
igazzá tesznek-e egy nyi-
tott mondatot vagy sem. 
Az „alaphalmaz”, „nyitott 
mondat”, „igazsághalmaz” 
kifejezések ismerete. 

A halmazokkal és logiká-
val kapcsolatosan tanult 
legalapvetőbb ismeretek 
tudatos alkalmazása ma-
tematikai és nem matema-
tikai tárgykörökben. 
Egyszerű matematikai 
szövegek elemzése, lefor-
dítása a matematika nyel-
vére. Összetettebb szöve-
ges feladatok megoldása. 
Szövegalkotás. A szak-
nyelv helyes használata. A 
felismert, illetve elsajátított 
fogalmak, tulajdonságok, 
összefüggések, bizonyítá-
sok gondolatmenetének 
szóbeli és írásbeli megfo-
galmazása. 

Kombinatorikus felada-
tok megoldása során (4-5 
elem) a lehetőségek táb-
lázatba foglalása, elemzé-
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Megfordítható és meg nem fordítható állítások keresé-
se, például oszthatósággal, geometriával kapcsolatban. 

se. 

Számtan, algebra 
(63 óra) 

Műveletek racionális számokkal 
A racionális számokról és a velük végzett műveletekről 
tanultak tudatosabb szintre emelése. A különböző alak-
ban adott racionális számokkal végzett műveletek algo-
ritmusainak begyakorlása, alkalmazása az új anyag-
részek feldolgozása során a matematika minden téma-
körében. Műveleti azonosságok, alkalmazásuk a számí-
tások egyszerűsítésében. Műveleti sorrend, zárójelek 
használata. Kerekítés, közelítő számítások. 
Hatványozás, a kitevő természetes szám. A hatványo-
zás azonosságainak felismertetése, a megfigyelt össze-
függések általánosítása, ismerkedés a bizonyítások 
gondolatmenetével. Az 1-nél nagyobb számok nor-
málalakja. Műveletek normálalakban adott számokkal. 
Két szám aránya, több szám aránya. Arányos osz-
tás, feladatok az arányos osztásra. Egyenes és fordí-
tott arányossági feladatok megoldása. Az aránypár. Az 
aránypár ismeretlen tagjának kiszámítása. Mennyisé-
gek törtrésze. 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 felelevenítése, kiegészítése, oszthatóság 
3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6-tal, ... . Számok prímté-
nyezőkre bontása, a legnagyobb közös osztó és a leg-
kisebb közös többszörös kiszámítása a prímtényezők-
re bontás segítségével, ismerkedés a bizonyítások 
gondolatmenetével. 
Néhány matematikatörténeti vonatkozás 
 

A négy alapművelet biz-
tos elvégzése bármilyen 
alakú racionális számok 
körében. Az eredmények 
előzetes becslése. 
Egyenes és fordított ará-
nyossággal kapcsolatos 
egyszerű feladatok meg-
oldása következtetéssel. 
A százalékérték, az alap 
és a százalékláb kiszámí-
tása a másik kettő ismere-
tében. 
Egyszerű szöveges fela-
datok megoldása a tanult 
témakörökkel kapcsolato-
san. 
Osztó, többszörös, két 
szám közös osztóinak, 
néhány közös többszörö-
sének megkeresése egy-
szerűbb esetekben. 

 

Annak eldöntése, hogy 
mikor kell pontos, illetve 
mikor lehet kerekített ér-
tékkel számolni. A közelítő 
értékekkel végzett számí-
tás hibájának becslése. 
A hatvány fogalmának 
ismerete. Az 1-nél na-
gyobb számok normál-
alakjának értelmezése, 
felírása, alkalmazása 
egyszerűbb esetekben. 
Az arány fogalmának is-
merete. Arányos osztás-
sal, egyenes és fordított 
arányossággal kapcsola-
tos feladatok megoldása 
az arányszámmal való 
szorzással, osztással is. 
Az aránypár fogalmának 
ismerete, az aránypár is-
meretlen tagjának kiszá-
mítása. 
Prímszám, összetett 
szám fogalmának ismere-
te, számok törzstényezők-
re bontása. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

 Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek 
Algebrai egész kifejezések értelmezése, helyettesítési 
értékének kiszámítása. Egynemű kifejezések, össze-
vonásuk. Egytagú, illetve többtagú algebrai kifejezé-
sek szorzása egytagú kifejezéssel. Többtagú kifejezés 
szorzattá alakítása kiemeléssel. Egész- és törtegyütt-
hatós elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek meg-
oldása mérlegelvvel, a megoldás során az algebrai kife-
jezésekkel kapcsolatosan tanultak alkalmazása. 
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, 
egyenlettel. 
Becslés. A megoldás létezésének eldöntése, ellenőrzés 
a szöveg alapján. 

Egyszerű algebrai egész 
kifejezések helyettesítési 
értékének kiszámítása. 
Egynemű kifejezések ösz-
szevonása. Algebrai kife-
jezések szorzása szám-
mal. 
4-5 lépéssel megoldható 
lineáris egyenlet, egyenlőt-
lenség megoldása. 

 

Egytagú, illetve többtagú 
algebrai kifejezések szor-
zása egytagú kifejezéssel. 
A tanult azonosságok is-
merete és alkalmazása a 
számítások ésszerűsíté-
sében, ellenőrzésében, 
algebrai kifejezések átala-
kításában, egyenletek, 
egyenlőtlenségek megol-
dása során. A mérlegelv 
tudatos alkalmazása. 
Egyenlettel megoldható 
szöveges feladatokban: 
probléma feltárása, az 
adatok közül a feleslege-
sek megkülönböztetése, 
adatok közötti kapcsolatok 
megállapítása. A feladat 
megoldási terve egyenlet, 
egyenlőtlenség formájá-
ban, az eredmény becs-
lése, a megoldás megke-
resése, ellenőrzése. 

Összefüggések, függ-
vények, sorozatok 
(18 óra) 

Összefüggések 
Konkrét rendezési relációk, ekvivalenciarelációk és 
egyéb összefüggések vizsgálata a különféle matemati-
kai témákhoz kapcsolódva. 

A tanult összefüggések 
felismerése, alkalmazása 
konkrét feladatokban. 

Ismert alaphalmaz eleme-
inek rendezése, rendsze-
rezése adott vagy felis-
mert reláció figyelembevé-
telével. 

Függvények 
Két halmaz közti hozzárendelések (relációk) különböző 
megjelenítése konkrét feladatok megoldásához kap-
csolódóan. 

Táblázattal, grafikonnal 
adott tapasztalati függvény 
értelmezése, menetének 
vizsgálata. Táblázat kitöl-

A függvénnyel kapcsolatos 
fogalomrendszer ismerete. 
A megfeleltetések közül a 
függvény kiválasztása. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A függvény, mint egyértelmű hozzárendelés. Elnevezé-
sek: független változó, függvényérték, értelmezési tar-
tomány, értékkészlet. A függvény megadása az értel-
mezési tartomány, az értékkészlet és a hozzárendelési 
szabály megadásával történik. A hozzárendelési sza-
bály megadható képlettel, formulával, utasítással; 
táblázattal, grafikonnal. Szöveggel megadott függvé-
nyek vizsgálata. 
A lineáris függvény fogalma, grafikus ábrázolása, 
menetének vizsgálata. Az egyenes arányosság és a 
konstans függvény, mint speciális lineáris függvény. 
Néhány nemlineáris függvény (például a fordított ará-
nyosság). 

tése adott szabály vagy 
grafikon alapján. Grafiko-
nok megrajzolása táblázat 
segítségével. 
Táblázattal, grafikonnal 
vagy formulával megadott 
lineáris függvény meneté-
nek vizsgálata. 

 

Táblázattal vagy formulá-
val megadott lineáris függ-
vény grafikonjának meg-
rajzolása, értelmezése, 
menetének vizsgálata. 
A fordított arányosság, 
mint függvény fogalmának 
ismerete, grafikonjának 
megrajzolása, értelmezé-
se. 
Szöveggel adott lineáris 
függvényhez, fordított 
arányossághoz a szabály 
felírása, táblázat kitöltése. 

 Sorozatok 
Konkrét sorozatok értelmezése, vizsgálata a racioná-
lis számokról és az algebrai kifejezésekről tanultak gya-
korlására. 

Konkrét sorozat folytatása 
adott egyszerű szabály 
alapján, a sorozat változá-
sának megfigyelése. 

 

Néhány elemével adott 
sorozathoz szabályok ke-
resése, a sorozat többféle 
folytatása a felismert sza-
bályok alapján. 

Geometria, mérés 
(50 óra) 

Mérések, mértékegységek 
A mérésekről, mértékegységekről tanultak alkalmazása 
a matematika különböző témaköreihez tartozó felada-
tokban. A korábban és az újonnan (például a számok 
normálalakjáról, a hasáb felszínéről és térfogatának 
számításáról) tanultak összekapcsolása. 

A hosszúság, a tömeg, 
az űrtartalom és az idő 
mérésének, szabványos 
mértékegységeinek, a 
köztük lévő kapcsolatok-
nak az ismerete, alkalma-
zása egyszerű feladatok-
ban. 

A tanultak alkotó alkal-
mazása az új anyag fel-
dolgozása során, illetve a 
természettudományi tan-
tárgyakhoz kapcsolódó 
feladatokban is. 

Síkidomok, testek 
Alapfogalmak, alaptételek. Térelemek, kölcsönös 
helyzetük, rendszerezés. 
Síkidomok. A sokszög fogalma, tulajdonságai, csopor-
tosításuk. A sokszögek kerülete. 
Szögmérés, szögfelezés, szögmásolás, a szögek fajtái. 

Az alapvető geometriai 
fogalmak, elnevezések, 
jelölések ismerete. A tér-
elemek kölcsönös helyze-
tének felismerése konkrét 
vizsgálatokban. 

Az elfordulás mérése, az 
irányított szög és a for-
gásszög fogalmának isme-
rete. A deltoid, a parale-
logramma, a háromszög, a 
trapéz területképletének 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Az elfordulás mérése irányított szöggel, forgásszögek. 
A terület fogalma, tulajdonságai, mértékegységei. A 
deltoid, a paralelogramma, a háromszög, a trapéz terü-
letének kiszámítása átdarabolással, kiegészítéssel, 
az általános szabály megfogalmazása és alkalmazása. 
A négyszög, tetszőleges sokszögek területének kiszá-
mítása háromszögekre bontással. 
A kör kerülete, területe. 
Testek építése a tanult síkidomok felhasználásával. 
A térfogat fogalma, mértékegységei. 
Az egyenes hasáb származtatása, tulajdonságai, háló-
zata, felszíne, térfogata. 
 

Sokszögek csoportosítá-
sa adott szempontok sze-
rint. 
Szögfelezés, szögmáso-
lás. 
A deltoid, a paralelog-
ramma (négyzet, téglalap, 
rombusz), a háromszög, a 
trapéz területének kiszá-
mítása az általános szabá-
lyok alkalmazásával. A 
terület szabványos mér-
tékegységeinek ismerete. 

Az egyenes hasáb fel-
ismerése, felszínének, 
térfogatának meghatáro-
zása. A térfogat szabvá-
nyos mértékegységeinek 
ismerete. 

levezetése átdarabolással, 
kiegészítéssel. 
A szabályos sokszögek, 
illetve a tetszőleges sok-
szögek területének kiszá-
mítása háromszögekre 
bontással. 
Az egyenes hasáb értel-
mezése, tulajdonságainak 
felsorolása, hálózatának 
felvázolása. A térfogat-
számítás alkalmazása a 
fizikában és a kémiában 

 Egybevágósági transzformációk 
A geometriai transzformáció, mint pont-pont függvény 
értelmezése. Mozgások, transzformációk vizsgálata a 
síkon (parkettán, koordináta-rendszerben) és a térben. 
Az egybevágósági transzformáció fogalma. A koráb-
ban tanultak tudatosítsa, rendszerezése, elmélyítése. 
A tengelyes tükrözésről tanultak felelevenítése, kiegé-
szítése. A tengelyes tükrözés, mint a síkon értelmezett 
egybevágósági transzformáció, illetve mint egy tengely 
körüli 180°-os elforgatás a térben. 
A középpontos tükrözés fogalma, alaptulajdonságai, 
kapcsolata az elforgatással. A középpontos tükrözés, 
mint egybevágósági transzformáció. A középpontos 
tükrözés megadása a középponttal; pont, szakasz, 

Az egybevágó alakzatok 
felismerése. 
A tengelyes tükrözés és 
a középpontos tükrözés 
fogalmának és alaptulaj-
donságainak ismerete. 
Háromszög, négyszög 
tengelyes tükrözéssel, 
illetve középpontos tükrö-
zéssel kapott képének 
megszerkesztése. 
Tengelyesen szimmetrikus 
alakzatok felismerése. 
Középpontosan szimmet-

A geometriai transzformá-
ció és az egybevágóság 
fogalmának ismerete. 
Az egybevágósági transz-
formációk alkalmazása 
egyszerű szerkesztések-
ben, bizonyításokban. A 
párhuzamos szárú szögek 
származtatása, felismeré-
se ábrákon, alakzatokon, 
az összefüggések alkal-
mazása számításokban, 
bizonyításokban. 



183 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

szög, egyéb alakzatok középpontos tükrözése. Közép-
pontosan szimmetrikus alakzatok vizsgálata. 
Párhuzamos szárú szögek. 
A szabályos sokszögek fogalma, különböző szimmetriá-
ik vizsgálata. 

rikus alakzatok felismeré-
se. 

A sokszögek kiegészítése 
A háromszögről az előző években tanultak rendszere-
zése. A háromszögek csoportosítása adott szempont-
ok szerint. Összefüggések a háromszög külső és belső 
szögei között, a háromszög oldalai között. A háromszög 
magasságai. Háromszögek egybevágóságának alap-
esetei. 
A négyszögekről, speciális négyszögekről az előző 
években tanultak rendszerezése, csoportosításuk adott 
szempontok szerint. A négyszögek tulajdonságai. 
Négyszögek szerkesztése. A deltoidról tanultak felele-
venítése, a hiányosságok pótlása. A paralelogramma 
értelmezése és a meghatározásból következő egyéb 
tulajdonságok. A középpontosan tükrös négyszög, a 
paralelogramma. A paralelogrammák osztályozása 
adott szempontok szerint. Speciális paralelogrammák. 
Paralelogrammák szerkesztése. A trapéz meghatáro-
zása és a meghatározásból következő tulajdonságok. 
Speciális trapézok. Trapéz szerkesztése. 
A tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés tulaj-
donságainak alkalmazása egyszerű szerkesztési fela-
datokban. 

A háromszög fogalma, a 
speciális háromszögek 
tulajdonságainak felisme-
rése, háromszögek meg-
szerkesztése a legegy-
szerűbb esetekben. A 
háromszög belső szögei 
közti kapcsolat ismerete, 
alkalmazása számítások-
ban. 
A négyszög fogalmának 
ismerete. A deltoid, a pa-
ralelogramma, a trapéz 
(és speciális változataik) 
fogalma, legfontosabb 
tulajdonságainak felisme-
rése. A négyszög belső 
szögei összegének meg-
határozása. 
 

A háromszög külső és 
belső szögei közti össze-
függések ismerete, al-
kalmazásuk. A három-
szögek egybevágósági 
alapeseteinek ismerete. 
Háromszögek szerkeszté-
se az alapesetek felhasz-
nálásával. 
A négyszögek, speciális 
négyszögek fogalmának, 
tulajdonságainak biztos 
ismerete, e fogalmak közti 
kapcsolatok felismerése; 
szimmetriaviszonyaik 
meglátása, alkalmazá-
suk; belső szögeik közti 
kapcsolat ismerete, alkal-
mazása számításokban, 
szerkesztésekben. 
Négyszög, speciális négy-
szögek szerkesztése a 
háromszögszerkesztés, 
illetve a speciális négy-
szögek tulajdonságainak 
felhasználásával. A szer-
kesztési feladatok meg-
oldásmenetének megis-
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merése. Törekvés a felis-
mert összefüggések bizo-
nyítására. 

Valószínűség. statisz-
tika 
(5 óra + folyamatos) 

Egyszerű valószínűségi kísérletek végzése, a kimenetel 
becslése, megfigyelése, lejegyzése. A becslés és a 
valóságos kimenetel összehasonlítása. A relatív gya-
koriság meghatározása. A valószínűség kiszámítása. A 
kiszámított valószínűség és a relatív gyakoriság össze-
hasonlítása. A valószínűségi kísérletekben, illetve a 
mindennapi életben megfigyelt események kimenet-
eleinek statisztikai feldolgozása. 

Statisztikai adatokat tar-
talmazó táblázatokról, 
grafikonokról adatok leol-
vasása, összefüggések 
megfigyelése, értelmezé-
se. A gyakoriság fogalma. 

Egyszerű kísérletekben a 
valószínűség becslése, a 
kimenetelek lejegyzése, a 
relatív gyakoriság kiszámí-
tása. 
Statisztikai adatok gyűjté-
se, rendezése, rendszere-
zése, elemzése, értelme-
zése, ábrázolása grafi-
konnal, diagrammal. 

 

D. 8. évfolyam 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

Gondolkodási mód-
szerek 
(folyamatos) 

A „minden”, „van olyan”, „és”, „vagy”, „ha..., ak-
kor...”, „pontosan akkor..., ha...”, „akkor és csak 
akkor..., ha...” kifejezések helyes használata, át-
fogalmazása, tagadása, (állítások megfordítása). 
Ismert halmazok egymáshoz való viszonyának 
vizsgálata. Részhalmazok képzése. 
A „nem” és a halmaz komplementere, az „és” és a 
halmazok metszete, a „vagy” és a halmazok unió-
ja közti kapcsolat tudatosítása, e halmazművele-
tek értelmezése, (jelölések). 
A tanult halmazalgebrai és logikai alapok eszköz-
szerű alkalmazása az ismeretek rendszerezésé-
ben, összefüggések bizonyításában. 
A bővülő tartalomnak megfelelő matematikai 
szövegek: definíciók, tételek, magyarázatok 

Ismert elemeket tartalmazó 
halmaz elemeinek csoporto-
sítása, rendezése, rendsze-
rezése adott szempontok 
szerint. 

A bővülő tartalomnak meg-
felelő egyszerű matematikai 
szövegek értelmezése. A 
„nem”, a logikai „és”, a logikai 
„vagy”, a „ha ..., akkor ...”, 
valamint a „minden”, a „van 
olyan” kifejezések alkalma-
zása. 
Szöveges feladatok megol-
dása a matematika minden 

A „pontosan akkor ..., ha ...”, 
„akkor és csak akkor ..., 
ha ...” kifejezések helyes 
használata. A „minden”, „van 
olyan” típusú állítások átfo-
galmazása, igazolása vagy 
megcáfolása. Állítások iga-
zságának eldöntése. 
Matematikai szövegek 
elemzése, értelmezése, le-
fordítása a matematika nyel-
vére. Összetettebb szöveges 
feladatok megoldása. Szö-
vegalkotás. A szaknyelv he-
lyes használata. Fogalmak, 



185 
 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-
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értelmezése. Egyszerű és összetettebb szöve-
ges feladatok megoldása a matematika minden 
témaköréhez kapcsolódóan. Szövegalkotás. 
Változatos kombinatorikai feladatok megoldása 
különböző módszerekkel: 
a lehetőségek számának táblázatba foglalása; az 
adatok közötti összefüggés megállapítása, megje-
lenítése; 
a felismert összefüggésre általánosítható magya-
rázat keresése. 
Kombinatorikai gondolatmenetek eszközszerű 
alkalmazása konkrét feladatokban a matematika 
minden témakörében. 

témakörében. 
Ismert alaphalmaz elemeiről 
annak eldöntése, hogy igaz-
zá tesznek-e egy nyitott 
mondatot vagy sem. Az 
„alaphalmaz”, „nyitott mon-
dat”, „igazsághalmaz” kifeje-
zések ismerete. 

tulajdonságok, összefüggé-
sek, bizonyítások gondolat-
menetének szóbeli megfo-
galmazása. 
Kombinatorikus feladatok 
megoldása során a lehetősé-
gek táblázatba foglalása, 
elemzése, az összefüggé-
sek megállapítása, megje-
lenítése, az összes eset 
rendszerezett felsorolása. 

Számtan, algebra 
(54 óra) 

Számok és műveletek 
A racionális számokról tanultak rendszerezése: a 
racionális számok felírhatók két egész szám há-
nyadosaként, ha a nevező nem zérus, a racioná-
lis szám felírható véges tizedestört vagy végte-
len szakaszos tizedestört alakban 
Műveletek értelmezése. Műveletek tetszőleges 
alakban adott racionális számokkal. Műveleti 
azonosságok rendszerezése, alkalmazásuk a 
számítások egyszerűsítésében. Műveleti sorrend, 
zárójelek használata, a számítások megtervezé-
se. Számolás kerekített értékekkel (az eredmény 
előzetes becslése). A zsebszámológép haszná-
latának begyakorlása. 
Hatványozás, számolás hatványokkal, ismerke-
dés a 10 egész kitevőjű hatványaival. (A hatvá-
nyozás fogalmának és a tanult azonosságoknak a 
kiterjesztése a 0 és a negatív egész kitevőkre.) 
Az 1-nél nagyobb számok normálalakja, ismerke-
dés a 0 és 1 közé eső számok normálalakjával, 

A racionális számok olva-
sása, felírásuk különböző 
alakban, nagyság szerinti 
összehasonlításuk, nagyság-
rendjük megállapítása, adott 
pontosságú közelítő értékük 
megadása. A racionális szá-
mok (közelítő) helyének 
meghatározása a számegye-
nesen. 
A négy alapművelet biztos 
elvégzése (írásban vagy 
zsebszámológéppel) bármi-
lyen alakú racionális szám-
mal. Az eredmények előze-
tes becslése. 
A pozitív egész kitevőjű hat-
vány értelmezése, meghatá-
rozása. 
1-nél nagyobb számok nor-

A racionális szám fogalmá-
nak értelmezése, annak 
megértése, hogy a szám-
egyenes nem mindegyik 
pontjához tartozik racionális 
szám. 
A hatvány fogalmának és a 
hatványokkal végzett művele-
ti azonosságoknak az isme-
rete, értelmezésük, bizonyí-
tásuk, alkalmazásuk egysze-
rűbb esetekben. 
Számok normálalakjának 
értelmezése, felírása, alkal-
mazása számításokban. 
Maximális begyakorlottság 
összetett feladatokban a ra-
cionális számokkal végzett 
számítások megtervezésé-
ben, az eredmények előze-
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illetve a normálalakban adott számokkal (a zseb-
számológép alkalmazásával is) végzett művele-
tekkel. 
Számok négyzetének meghatározása, a négy-
zetgyök fogalma, meghatározása, zsebszámo-
lógép, esetleg táblázat alkalmazásával. 
Ismerkedés a valós számokkal: 
a valós számok „befedik” a számegyenest; a va-
lós számok a racionális és az irracionális számok 
halmaza; az irracionális számok végtelen, nem 
szakaszos tizedestört alakban írhatók fel. 
Arány, arányos osztás, egyenes és fordított ará-
nyossági feladatok, aránypár, mennyiségek 
törtrésze, százalékszámítás (a korábban tanul-
tak felelevenítése, rendszerezése, begyakorlása, 
új anyagban történő alkalmazása). 
Az oszthatósággal kapcsolatosan korábban tanul-
tak rendszerezése. 

málalakjának értelmezése, 
felírása. 
A négyzetgyök fogalmának 
ismerete; számok négyzeté-
nek, 1 és 100 közé eső szám 
négyzetgyökének meghatá-
rozása zsebszámológép se-
gítségével. 
Egyenes és fordított ará-
nyosság felismerése, egysze-
rű feladatok megoldása kö-
vetkeztetéssel. A százalékér-
ték, az alap és a százalékláb 
kiszámítása a másik kettő 
ismeretében. 
Számok osztóinak, többszö-
röseinek, két szám közös 
osztójának és közös többszö-
rösének meghatározása egy-
szerűbb esetekben. 
Egyszerű szöveges feladatok 
megoldása a tanult témakö-
rökkel kapcsolatosan. 

tes becslésében, a művele-
tek végrehajtásában, beleért-
ve a hatványozást és a négy-
zetgyökvonást is. A tanult 
azonosságok célszerű alkal-
mazása a számítások egy-
szerűsítésében. 
Az arány fogalmának ismere-
te. Arányos osztással, egye-
nes és fordított arányosság-
gal kapcsolatos összetettebb 
feladatok megoldása. Az 
aránypár fogalmának ismere-
te, az aránypár ismeretlen 
tagjának kiszámítása. Össze-
tettebb százalékszámítási 
feladatok értelmezése, meg-
oldása. 
Számok osztóinak, többszö-
röseinek, két szám közös 
osztójának és közös többszö-
rösének meghatározása az 
oszthatósági szabályok és a 
számok prímtényezőkre bon-
tásának alkalmazásával. 

 Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlen-
ségek 
Algebrai egész kifejezések értelmezése, helyet-
tesítési értékének kiszámítása. Egynemű kife-
jezések, összevonásuk. Egytagú, illetve többta-
gú algebrai kifejezések szorzása egytagú kifeje-
zéssel. (Többtagú kifejezés szorzása többtagú 
kifejezéssel, ismerkedés néhány nevezetes 

Egyszerű algebrai egész kife-
jezések értelmezése, helyet-
tesítési értékének kiszámí-
tása, egynemű kifejezések 
összevonása, algebrai kife-
jezések szorzása számmal; 
alkalmazásuk a matematika 
egyéb témaköreiben, illetve a 

Egytagú, illetve többtagú al-
gebrai kifejezések szorzása 
egytagú kifejezéssel. Több-
tagú kifejezés szorzattá 
alakítása kiemeléssel. A ta-
nult azonosságok ismerete 
és alkalmazása a számítások 
ésszerűsítésében, ellenőrzé-
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azonossággal.) Többtagú kifejezés szorzattá 
alakítása kiemeléssel. 
Az egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos 
egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz 
fogalma. Egész- és törtegyütthatós elsőfokú 
egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása mér-
legelvvel, a megoldás során az azonos átalakítá-
sok alkalmazása. (Ismerkedés nem elsőfokú 
egyenletek megoldásával.) 
Szöveges feladatok megoldása következtetés-
sel, egyenlettel („típusfeladatok” is). Becslés. A 
megoldás létezésének eldöntése, ellenőrzés a 
szöveg alapján. 

fizikában és a kémiában, a 
legegyszerűbb esetekben. 
Egyszerű elsőfokú egyenle-
tek, egyenlőtlenségek meg-
oldása, a megoldás ellenőr-
zése. Egyszerű egyenlettel 
megoldható szöveges felada-
tok értelmezése, az adatok 
közti kapcsolatok önálló fel-
írása egyenlettel, az egyenlet 
megoldása, a megoldás elle-
nőrzése a szöveg alapján. 

 

sében, algebrai kifejezések 
átalakításában, az egyenle-
tek, egyenlőtlenségek meg-
oldása során. 
A mérlegelv tudatos alkal-
mazása. Az egyenlőtlenség 
megoldásának ellenőrzése a 
komponensek változtatásáról 
tanultak alkalmazásával. 
Egyenlettel megoldható szö-
veges feladatokban lévő 
probléma feltárása, szüksé-
ges adatok kiválasztása, ada-
tok közötti kapcsolatok meg-
állapítása, a keresett adat 
(adatok) meghatározása. A 
feladat megoldási tervének 
egyenlet, egyenlőtlenség 
formájában történő megfo-
galmazása, az eredmény 
becslése, a megoldás (meg-
oldások) megkeresése, el-
lenőrzése, az eredeti problé-
ma tükrében történő meg-
vizsgálása. 
Algebrai törtek értelmezési 
tartománya, helyettesítési 
értékének kiszámítása. 

Összefüggések, függ-
vények, sorozatok 
(19 óra) 

Összefüggések 
Konkrét rendezési relációk, ekvivalenciarelációk 
és egyéb összefüggések vizsgálata a különféle 
matematikai témákhoz kapcsolódva. 

A tanult összefüggések fel-
ismerése, alkalmazása konk-
rét feladatokban (például: 
„osztható”, „kisebb”, „ugya-
nabba a részhalmazba tarto-

Ismert alaphalmaz elemeinek 
rendezése, rendszerezése, 
csoportosítása adott vagy 
felismert reláció alapján. 
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zik”, „párhuzamos”, „tükörké-
pei egymásnak”, „egybevá-
gó”, „hasonló”). 

Függvények 
A függvényekről tanultak rendszerezése. Két 
halmaz közti hozzárendelések (relációk) külön-
böző megjelenítése konkrét feladatok megoldá-
sához kapcsolódóan. A függvény, mint egy 
adott halmazon értelmezett egyértelmű hozzá-
rendelés. Tapasztalati függvények megadása 
táblázattal, grafikonnal. Kapcsolat a görbe alakja 
és a függvény által leírt jelenség, törvényszerűség 
között. Szöveggel megadott függvények vizsgála-
ta. 
A lineáris függvény fogalma, grafikus ábrázolá-
sa, menetének vizsgálata. Az egyenes arányos-
ság és a konstans függvény, mint speciális lineá-
ris függvény. 
Néhány nemlineáris függvény (fordított arányos-
ság, abszolútérték-függvény, másodfokú függ-
vény, a négyzetgyökfüggvény) vizsgálata. 
A lineáris függvény és az elsőfokú egyenlet kap-
csolata. Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus 
megoldása. 
(Függvények összekapcsolása, függvény-
transzformációk. A függvény és transzformáltjá-
nak grafikonja közötti kapcsolat megfogalmazása 
geometriai transzformációkkal.) 

A derékszögű koordináta-
rendszer biztos ismerete. 
Táblázattal, grafikonnal adott 
tapasztalati függvény értel-
mezése, menetének vizsgá-
lata. Táblázat kitöltése adott 
szabály, grafikon alapján. 
Grafikonok megrajzolása 
táblázat segítségével. 
Táblázattal, formulával 
adott lineáris függvény grafi-
konjának megrajzolása. 

Lineáris egyenletek grafi-
kus megoldása. 

A függvénnyel kapcsolatos 
fogalomrendszer ismerete, 
alkalmazása. A megfelelteté-
sek közül a függvénykapcso-
lat kiválasztása. 
Táblázattal, szöveggel, for-
mulával adott lineáris függ-
vény értelmezése, grafikon-
jának megrajzolása, meneté-
nek vizsgálata, a tanultak 
alkalmazása a matematika 
más témaköreiben, illetve 
egyéb tantárgyakban. 
Alapvető nem lineáris függ-
vények ismerete, értelmezé-
se, grafikonjuk megrajzolása. 
Szöveggel adott lineáris 
függvényhez, fordított ará-
nyossághoz a szabály felírá-
sa, táblázat kitöltése. 
Ismerkedés a nem lineáris 
egyenletek, egyenlőtlenségek 
grafikus megoldásával. 

Sorozatok 
Konkrét sorozatok értelmezése, vizsgálata a raci-
onális számokról és az algebrai kifejezésekről 
tanultak gyakorlására, szabályok keresése. 
A sorozat, mint függvény. 

Konkrét sorozat folytatása 
adott egyszerű szabály alap-
ján, a sorozat változásának 
megfigyelése. 
A számtani illetve mértani 

Néhány elemével adott soro-
zathoz szabályok keresése, a 
sorozat többféle folytatása 
adott vagy felismert szabá-
lyok alapján. 
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A számtani sorozat értelmezése, folytatása, tulaj-
donságainak vizsgálata, a különbségsorozat fo-
galma, a számtani sorozat n-edik eleme, (n-edik 
tagjának és az első n tag összegének meghatá-
rozása, az általános összefüggés megállapítása). 
A mértani sorozat értelmezése, folytatása, tulaj-
donságainak vizsgálata, a hányados-sorozat fo-
galma, a mértani sorozat n-edik eleme, (n-edik 
tagjának meghatározása, az általános összefüg-
gés megállapítása). 
(Néhány érdekes sorozat megismerése, szabá-
lyok keresése.) 

sorozat felismerése. A számtani és a mértani so-
rozat értelmezése, képzési 
szabályuk felismerése, tulaj-
donságaik vizsgálata, a so-
rozatok n-edik elemének 
meghatározása konkrét n 
esetén. 

Geometria, mérés 
(64 óra) 

Mérések, mértékegységek 
A mérésekről, mértékegységekről tanultak alkal-
mazása a matematika különböző témaköreihez 
tartozó feladatokban. 

A hosszúság, a tömeg, az 
űrtartalom és az idő mérésé-
nek, szabványos mértékegy-
ségeinek, a köztük lévő kap-
csolatoknak az ismerete, 
alkalmazásuk egyszerű fela-
datokban. 

A mérésekről, mértékegysé-
gekről tanultak alkotó alkal-
mazása a matematika külön-
böző témaköreiben, illetve a 
természettudományi tantár-
gyakban is. A számok nor-
málalakjáról tanultak alkal-
mazása. 

Síkidomok, felületek, testek 
Alapfogalmak, alaptételek, elnevezések, jelölé-
sek. Térelemek, kölcsönös helyzetük. 
A vektor fogalma. Vektorok ellentettje, össze-
adása, kivonása, vektorok szorzása egy számmal 
(ismerkedés). 
Síkidomok. A sokszögekről tanultak összegzése, 
kiegészítése. A sokszögek kerülete. A szabályos 
sokszögek fogalma, tulajdonságai. 
Szögmérés, a szögekkel kapcsolatos szerkesz-
tések, a szögek fajtái. Az elfordulás mérése irá-
nyított szöggel, forgásszögek. Szögpárok. Egye-
nes és sík, ill. két sík által bezárt szög értelmezé-

Az alapvető geometriai fo-
galmak, elnevezések, jelölé-
sek és szerkesztési eljárások 
ismerete. A térelemek köl-
csönös helyzetének felisme-
rése. 
Sokszögek csoportosítása 
adott szempontok szerint. A 
sokszög kerületének kiszámí-
tása. 
Szög mérése szögmérővel, a 
fok ismerete. A szögek fajtái-
nak felismerése. 

A szögpárok származtatása, 
felismerése, az összefüggé-
sek alkalmazása számítá-
sokban és bizonyításokban. 
Az irányított szög és a for-
gásszög fogalmának ismere-
te. 
A vektor fogalmának ismere-
te. A vektorok ellentettjének, 
egyenlő vektoroknak a meg-
szerkesztése. A tanultak al-
kalmazása a fizikában. 
A háromszög nevezetes 
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se. 
Ponthalmazok távolsága, adott tulajdonságú 
ponthalmazok felismertetése, alkalmazásuk szer-
kesztésekben, összefüggések feltárásában, bizo-
nyításokban. 
A háromszögről az előző években tanultak rend-
szerezése, kiegészítése. A háromszögek csopor-
tosítása adott szempontok szerint. Összefüggé-
sek a háromszög külső és belső szögei között, a 
háromszög oldalai között. Háromszögek egybe-
vágóságának alapesetei. Az egybevágóság fel-
tételeinek, illetve ponthalmazok tulajdonságainak 
felhasználása háromszögek szerkesztésében. A 
háromszög nevezetes egyenesei, pontjai és körei, 
az összefüggések felismertetése, tételek megfo-
galmazása és bizonyítása. 
Pitagorasz tétele, igazolása átdarabolással, a 
tétel megfordítása, alkalmazása számításos 
feladatokban. A négyzettáblázat vagy a zseb-
számológép használata. 
A négyszögekről, speciális négyszögekről az elő-
ző években tanultak rendszerezése. A speciális 
négyszögek értelmezése, tulajdonságaik vizsgá-
lata, a fogalmak közti kapcsolatok áttekintése. 
Négyszögek szerkesztése. A négyszögek, spe-
ciálisan a trapézok, deltoidok, paralelogrammák 
belső szögei közti összefüggések felismertetése, 
alkalmazásuk számításokban, szerkesztésekben. 
A terület fogalma, tulajdonságai, mértékegysé-
gei. A háromszög és a speciális négyszögek terü-
letképleteinek alkalmazása. Tetszőleges sokszö-
gek területének kiszámítása háromszögekre bon-
tással. 

A szakaszfelező merőleges 
és a szögfelező tulajdonsá-
gainak ismerete, megszer-
kesztésük. 
A háromszög legfontosabb 
tulajdonságainak ismerete, 
alkalmazása. Háromszögek 
szerkesztése alapesetekben. 
A Pitagorasz-tétel ismerete, 
felhasználása egyszerű fela-
datokban. 
A terület szabványos mérték-
egységeinek ismerete. A há-
romszög, a speciális négy-
szögek területének kiszámí-
tása az általános szabályok 
alkalmazásával. A kör kerüle-
tének és területének kiszámí-
tása. 
A térfogat mértékegységei-
nek ismerete. 
Az egyenes hasáb, a kör-
henger és a gúla felismerése. 
Az egyenes hasáb felszíné-
nek, térfogatának meghatá-
rozása. 

 

egyeneseinek, pontjainak 
megszerkesztése. 
A Pitagorasz-tétel ismerete, 
felhasználása (sokszögek 
területének, testek felszíné-
nek meghatározásában). 
A deltoid, a paralelogramma, 
a háromszög, a trapéz terü-
letképletének levezetése át-
darabolással, kiegészítéssel. 
Tetszőleges sokszögek te-
rületének kiszámítása há-
romszögekre bontással. A 
terület mértékegységeinek 
átváltása. A területszámítás 
alkalmazása sokszöglapokkal 
határolt testek felszínének 
kiszámításában, illetve a fizi-
kában és a gyakorlati élet-
ben. 
A körről tanultak ismerete, 
adott középponti szöghöz 
tartozó körív hosszának, a 
körgyűrű és a körcikk terüle-
tének kiszámítása. 
A térfogat szabványos mér-
tékegységeinek átváltása. Az 
űrtartalom és a térfogat mér-
tékegységei közti kapcsolat 
ismerete, alkalmazása. A 
térfogatszámítás alkalma-
zása a fizikában és a kémi-
ában. 
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A körről tanultak kiegészítése, a kör kerülete, te-
rülete. 
A térfogat fogalma, mértékegységei. 
Az egyenes hasáb és az egyenes körhenger 
származtatása, tulajdonságaik, hálójuk, felszí-
nük, térfogatuk. Ismerkedés a gúlával, a gúla 
származtatása, hálója, felszíne. 

Az egyenes hasáb, egyenes 
körhenger, gúla származtatá-
sa, tulajdonságaik felsorolá-
sa, hálójuk felvázolása, fel-
színük kiszámítása. Az egye-
nes körhenger térfogatának 
meghatározása. 

Geometriai transzformációk 
A geometriai transzformáció, mint pont-pont függ-
vény értelmezése. Mozgások, transzformációk 
vizsgálata a síkon és a térben. 
Az egybevágósági transzformáció fogalmának 
felelevenítése, a tanult egybevágósági transz-
formációk rendszerezése. Szimmetriák értel-
mezése, vizsgálata, alkalmazásuk háromszö-
gek, speciális négyszögek, szabályos sokszögek 
vizsgálatában. 
Az eltolás fogalma, alaptulajdonságai. Az eltolás, 
mint egybevágósági transzformáció, megadása, 
végrehajtása. 
A hasonlóság fogalma, a hasonlóság arányának 
értelmezése; nagyítás, kicsinyítés adott arány 
szerint. A hasonlóság alkalmazása gyakorlati 
jellegű feladatokban. A síkidomok, sokszögek 
hasonlóságának feltételei. Az egybevágóság, 
mint a hasonlóság speciális esete.  
Háromszögek hasonlóságának alapesetei, hason-
ló háromszögek szerkesztése. A háromszögek 
hasonlóságán alapuló számítási, szerkesztési és 
bizonyítási feladatok. (Hasonló síkidomok terüle-
tének, hasonló testek felszínének, térfogatának 
aránya.) 
A párhuzamos szelők tételének előkészítése, (a 

Az egybevágó, illetve a ha-
sonló alakzatok felismerése. 
Az eltolás, a tengelyes tükrö-
zés és a középpontos tükrö-
zés fogalmának és alaptulaj-
donságainak ismerete. Egy-
szerű alakzat tengelyes tük-
rözéssel, eltolással, illetve 
középpontos tükrözéssel 
kapott képének megszer-
kesztése. Tengelyesen, kö-
zéppontosan szimmetrikus 
alakzatok felismerése. 
A hasonlóságról tanultak 
alkalmazása alaprajzok, tér-
képek, nézeti rajzok értelme-
zésében. Szakasz egyenlő 
részekre osztásának meg-
szerkesztése. 

 

A geometriai transzformáció, 
az egybevágóság, a hason-
lóság és a középpontos ha-
sonlóság, mint geometriai 
transzformáció fogalmának 
ismerete. 
A hasonlóság feltételeinek, 
tulajdonságainak ismerete, 
alkalmazása kicsinyített 
vagy nagyított kép adott 
arány szerinti megrajzolásá-
ban, a hiányzó adatok kiszá-
mításában (gyakorlati jellegű 
feladatokban is). 
A háromszögek hasonlósága 
alapeseteinek ismerete. A 
háromszögek hasonlóságán 
alapuló számítási és szer-
kesztési feladatok megoldá-
sa. 
Középpontosan hasonló sok-
szögek szerkesztése adott 
arány szerint. 
Az euklideszi szerkesztés 
eljárásainak és a szerkeszté-
si feladatok megoldásmene-
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tétel alkalmazása szakasz felosztásánál). 
A középpontos hasonlóság, mint geometriai 
transzformáció. A középpontos hasonlóság segít-
ségével megoldható számítási, szerkesztési fela-
datok. 
(Thalész tétele, a tétel és megfordításának bizo-
nyítása, alkalmazása érintő szerkesztésénél.) 

tének ismerete. 
A Thalész-tétel alkalmazása 
szerkesztésekben. 
Szakasz arányos felosztása, 
ennek alkalmazása szerkesz-
tésekben. 

Valószínűség. statisz-
tika 
(5 óra + folyamatos) 

Egyszerű valószínűségi kísérletek végzése, a 
kimenetel becslése, megfigyelése, lejegyzése, 
táblázatba rendezése. A becslés és a valóságos 
kimenetel összehasonlítása. A relatív gyakoriság 
fogalma, meghatározása. A valószínűség kiszá-
mítása kombinatorikus gondolatmenettel. A ki-
számított valószínűség és a relatív gyakoriság 
összehasonlítása. 
A valószínűségi kísérletekben, illetve a minden-
napi életben megfigyelt események kimenetelei-
nek statisztikai feldolgozása. A kimenetelek kü-
lönböző szempontok szerinti kategorizálása, ren-
dezése. A megoszlások szemléltetése különböző 
diagramokkal, táblázatokkal. Adathalmazok elem-
zése (módusz, medián, terjedelem) és értelme-
zése. Az átlag meghatározása, az eredmények 
átlag körüli szóródásának megfigyelése (tapasz-
talatszerzés). 
Két változó véletlen kapcsolatának megfigyelése, 
ábrázolása. 

Statisztikai adatokat tartal-
mazó táblázatokról, grafiko-
nokról adatok leolvasása, 
összefüggések megfigyelése, 
értelmezése. Az átlag kiszá-
mítása. 

Egyszerű kísérletekben a 
valószínűség becslése, 
esetleg meghatározása, a 
kimenetelek lejegyzése, a 
relatív gyakoriság kiszámítá-
sa. 
Statisztikai adatok gyűjtése, 
rendezése, rendszerezése, 
elemzése, értelmezése, áb-
rázolása grafikonnal, 
diagrammal, leggyakoribb 
adat, középső adat meghatá-
rozása. 
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27.5. Etika 

27.5.1. Alsó tagozat 

1) Általános nevelési célok 
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. 

a) 1–2. évfolyam: 
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. 
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. 
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. 
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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. 
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 esetükben is jól 
gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita képességének későbbi kialakulását. 

b) 3–4. évfolyam: 
9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős biológiai átalakuláson mennek keresztül a 
gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 
lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a családi életre nevelés különféle témáinak 
feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési 
céljaival. 
Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső késztetése, ami a közösségi szabályok 
megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és 
demokráciára nevelés megalapozásához. 
Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális 
kompetenciafejlesztés néhány eleme – elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 
szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra tevékenységeihez kapcsolódóan. 
Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak 
az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 
formák alkalmazásával. 
9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló 
képességük. Érzelmi életük is sokat változik. Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 
szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a 
szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás 
még mindig sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és gondolatok kifejezésére 
fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban 
személyiségformáló hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének csupán a többiek 
tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita szabályainak elsajátítását jelenti.  
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Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs minta követése, s egyre inkább a kortársak 
közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a 
pedagógusnak mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat a hétköznapi, irodalmi vagy 
filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 
A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, 
s fontos átalakuláson megy keresztül kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 
felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből később majd megszülethet a klasszikus 
erkölcsi dilemmavita. 
Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább képessé válnak a különböző viselkedési formák és 
hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 
ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a várható következményeket mérlegelve, 
lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 

2) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 1-2. évfolyam 
 

Tematikai egység Az én világom 
Órakeret 

11 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 Kulcsfogalmak 

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 változtam? 
Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az én dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat máso-
kéitól? 
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 érzések? 
Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre? Miben kell erősödnöm? 

lány, fiú, születés-
nap, változás, öröm, 
szomorúság. 
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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 lennék? 

Tematikai egység Társaim – Ők és én Órakeret 12 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás képességének fejleszté-
se, mások elfogadásának segítése. 
Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése. 
A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

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 ismerőseink 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 ismerősöket? 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 segítség-
re van szükségem? Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak? Hogyan illik viselkednem 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 valakivel, mint hogyha tele-
fonon vagy interneten beszélünk vele? 

Ismerős, ismeretlen 
ember, megszólítás, 
udvariasság, illem, 
segítségkérés, ér-
zés, gondolat, öröm, 
bánat, szeretet, ro-
konszenv, ellen-
szenv. 
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Tematikai egység Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakeret 18 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Különféle közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren óvodás korom óta? Melyek az én közösségeim az iskolá-
ban és az iskolán kívül? 
Család és rokonság 
Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal a családtagjaimmal, akikkel együtt lakom? Vannak-e olyan 
közeli családtagjaim, 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 kapcsolatom? Mit jelent számunkra az, hogy rokonok va-
gyunk? 
Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi mindenben különbözhet 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 milyen számomra egy ünnepnap vagy az iskolai 
szünet egy napja? 
Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy napja? Mi mindenben lehet más az életük, mint az enyém? 

Család, rokon, se-
gítségnyújtás, szo-
kás, hagyomány, 
ünnep, hétköznap, 
feladat, szabadidő. 

Tematikai egység Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 12 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. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Akik körülöttünk élnek 
Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban vagyok? 
Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, városi lakónegyedben, utcában, társasházban) élek? 
Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és hagyományaink? Ha igen, részt szoktam-e venni ezekben? Mi a jó ben-
nük? 
Más lakóhelyek, más szokások 
Másutt hol jártam már a családommal vagy az iskolával? Milyen más helyekkel állnak kapcsolatban a szüleim és a 
rokonaim? Mi mindenben különböznek ezek a mi lakóhelyünktől? 
Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a világ más részein? 

Lakóhely, szom-
széd, falu, város, 
szokás, hagyomány. 

Tematikai egység A környező világ Órakeret 12 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegítése. 
A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Kicsik és nagyok 
Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és mi van borzasztóan 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 születnek 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 állatok? Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, amit nem szabad megtennünk? 
A természet védelme 

Természet, vidék, 
környezet, táj, nö-
vény, állat, felelős-
ség, gondozás, vé-
dett növény és állat, 
természetvédelem. 
Kicsi, nagy, óriási, 
közel, távol, múlt, 
jövő, mese, álom, 
képzelet, jó, rossz, 
gonosz, harc. 
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Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen ezeket szeretem? 
Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat védettnek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az 
élővilág értékeinek megóvásához? 

 

3) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
• A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.  
• Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  
• Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 
• Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud 

alkalmazni. 
• A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 
• Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 
• Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. 
• Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 
• Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért. 
• Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 
• Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, 

mint ő. 
• Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 

B. 3-4. évfolyam 
 

Tematikai egység Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése. 
Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 
A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képviselő példaképek keresé-
se.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Tulajdonságaim 
Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott meg rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől 
változnak a tulajdonságaim? 

Külső tulajdonság, 
belső tulajdonság, 
önismeret, szokás, 
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Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 
Milyen a kapcsolatom másokkal?  
Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit nem szeretek magamban és miért? Mi az, amin szeret-
nék változtatni?  
Szokásaim, érzelmeim és indulataim  
Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 
Hogyan vigyázok az egészségemre? 
Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel és hogyan töltöm a szabad időmet? 
Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, amikor önző vagyok, és mit teszek, amikor ön-
zetlen? 
Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az osztálytársaimnak? Miben és hogyan? 
Ahogy mások látnak engem 
Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim és más rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a 
barátaim és mások? Ők mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek és miért? Fontos-e, hogy mindenki 
szeresse az embert? 
Hősök és példaképek 
Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? 
Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék változni? Miért és hogyan tudnám ezt megtenni? 

érzelem, indulat, 
öröm, szomorúság, 
düh, önzés, önzet-
lenség, segítőkész-
ség, példakép. 

Tematikai egység Közösségben és egyedül – a társaim és én Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az osztályközösség működé-
séről.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 
A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges konfliktusok kezeléséhez 
szükséges készségek fejlesztése.  
A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Párbeszéd 
Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel?  
Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a párbeszédet?  
Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan 
megértettem-e, amit a másik mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, hogy a másik pontosan 
megértse, amit közölni akarok vele?  
Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és az iskolai beszélgetések között? 

Párbeszéd, odafi-
gyelés, testbeszéd, 
arcjáték, testtartás, 
hanglejtés, barát-
ság, öröm, bánat, 
titok, harag, vesze-
kedés, kibékülés, 
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Az igazi barát 
Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom megosztani örömeimet és bánataimat? Kinek mond-
hatom el a titkaimat? Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit nem tesz egy igazi barát? Mi mindent tennék 
meg a barátomért? Mit tegyek, ha a barátom olyasmit csinál, amivel én nem értek egyet? 
Békében és haragban 
Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak? 
Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? Hogyan alakulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne 
elkerülni ezeket? 
Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés után kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tar-
tós legyen? 
Elfogadva és elutasítva 
Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit csinálok ilyenkor?  
Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen lehet az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Mi-
lyen okai lehetnek ennek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt tapasztalom? 

magányosság, elfo-
gadás, kirekesztés. 

Tematikai egység Az osztály és az iskola Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz és egyéb közösségi tevé-
kenységekhez kapcsolódóan.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai: 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  
Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 
A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 
A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? Vannak-e új közösségek az életemben? 
Van-e olyan közösség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?  
Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? Változott-e valami a kapcsolatunkban a korábbiak-
hoz képest? 
A mi osztályunk 
Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? 
Milyen közös szokásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez ki? Miben és hogyan tudjuk segí-
teni egymást? 
Az osztály működése 
Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és egyéb helyzetekben? Ki találta ki ezeket a szabályokat? 

Csoport, közösség, 
csapat, összetarto-
zás, hagyomány, 
szabály, szabály-
szegés, büntetés, 
szabályalkotás, fele-
lősség. 
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Készen kaptuk, vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik szabálynak mi a célja? Mennyire tartjuk be ezeket a szabá-
lyokat? Kinek jó, ha betartjuk őket? Mi a következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? Van-e olyan szabá-
lyunk, amelyet esetleg érdemes lenne megváltoztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 
A mi iskolánk 
Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát neveztek el róla? Milyen szokások és hagyományok 
vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e ezek?  
Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyományaik? Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne 
átvenni? 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, ciklikusan visszatérő ünne-
pek és szokások. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos összekötő kapocs a 
közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő szokások és ünnepek; az ezekkel való azono-
sulás elősegítése.  
Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, amelyek kultúrája a 
nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadá-
suk természetességének megalapozása. 
Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk kulturális hagyományai, ame-
lyek ugyanolyan értékesek, és számukra ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

A nyelv, ami összeköt 
Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen nyelven beszélnek egymással és velem? Milyen 
nyelvet használnak a szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös nyelv?  
Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, amelyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor 
mindenki más nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni egymás megértése érdekében, ha nem érjük egymás 
nyelvét? Hogyan lehet segíteni a közösség más anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 
Szokások és jelképek 
Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e ezek megőrzése?  
Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit jelentenek számomra ezek a jelképek? 
Ünnepek 
Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? Közülük melyik mennyire fontos nekem?  
Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, és mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?  
A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Anyanyelv, jelkép, 
nemzeti jelkép, nép-
szokás, családi ün-
nep, nemzeti és 
állami ünnep, vallási 
ünnep. 
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Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben különböznek ezek szokásai és ünnepei és miben ha-
sonlítanak egymásra?  
Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 
Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket tartanak a világ más részein élő kulturális közösségek?  

Tematikai egység Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai: 

Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt értékeinek megőrzésében 
és továbbörökítésében.  
A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása.. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Lakóhelyi épített örökségünk 
Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő nemzedékektől?  
Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épültek 
vagy a múzeumfalvakban?  
Tárgyaink világa 
Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tár-
gyai? Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?  
Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 
Miért változnak a tárgyaink? 
Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?  
A világ öröksége 
Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? Mit lehet az összes ember közös kincsének tekinteni 
a mai világban? Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és építményei? Vajon miért fontos ezek védelme 
és megőrzése?  

Épített örökség, tár-
gyi örökség, nemze-
dék, hagyomány, 
emlékezet, múzeum, 
világörökség. 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való emlékezésről. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont kategóriáinak jelentéssel való 
megtöltéséhez. Közös gondolkodás a világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Kezdet és vég 
Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért érhetnek véget?  
Hogyan képzelték el az emberek a világ és egyes dolgok keletkezését különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik 
meg a Bibliában a világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az emberek a halálról? 
A világ megismerése 
Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és kutatjuk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra 
támaszkodva tudhatok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő világról? Mi az, amiről képes vagyok 
személyes tapasztalatokat szerezni? Létezhet-e olyan dolog a világban, amiről nem nyerhetünk közvetlen tapaszta-
latot?  
Fantázia és kreativitás 
Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? Ki tudok-e találni, létre tudok-e hozni olyan dolgo-
kat, amelyek most még nem léteznek a világban? 

Születés, elmúlás, 
kezdet, vég, élet, 
halál, mítosz, ere-
detmonda, túlvilág, 
képzelet.  

 

4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
• A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze 

önmagát.  
• Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  
• Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a 

kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.  
• Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 
• Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, 

és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  
• Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok 

kialakításában.  
• Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre. 
• Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.  
• Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 
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27.5.2. Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
a) 5-6. évfolyam: 

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 ösz-
sze a nemzeti öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján egyre inkább kialakul a gyerekek-
ben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulá-
sának, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 
11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és kötelezettségek közötti kapcsolatról, miként arról is, hogy 
a társas együttéléshez szükségképpen hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében ekkor feldolgozás-
ra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a demokráciára nevelés alapjainak lerakására, valamint a szo-
ciális és állampolgári kompetencia erőteljes fejlesztésére. 
Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés alapvető eszköztára, az erkölcstan órák – az infokom-
munikációs eszközök használatára épülő kapcsolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az 
anyanyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is. 
Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az önismerettel és a társas kapcsolatokkal össze-
függő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek az életkornak az anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása 
annak érdekében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 
Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és értékkonfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A 
foglalkozásokon érdemes kiemelt szerephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk enyhítéséről, a jó-
vátételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs és közösségi tech-
nikák életkornak megfelelő szinten való elsajátítását. 
A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogad-
ható 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 válaszkeresést. 

b) 7-8. évfolyam: 
Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak az élethelyzeteknek a sora, amelyek-
ben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel együtt fokozódik a felelősségük is önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. 
Ez a helyzet fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, valamint a pályaorientáció téma-
körének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 
Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállal-
hat a testi és lelki egészségre, illetve a családi életre való nevelés általános céljainak megvalósításában.  



206 
 

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb technikai eszközöknek, így az erkölcstan órák kereté-
ben is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgár-
ságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésének is. 
A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi csoportok lehetőségei és életesélyei közötti különb-
ségeket, fel tudják fogni a társadalmi igazságosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gon-
dolkodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, valamint a 
méltányosság kérdéseit feszegető témakörök. Az órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális dimenzió-
jának erősödését.  
Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világkép és világnézet kialakulása, amely ugyan csak 
évek múltán válik teljesen összerendezetté, de ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel 
támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés tá-
gabb összefüggésrendszerében. 
Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az 
erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz nagyon hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a szakasz-
ban a dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az identitás különféle dimenziókban való sta-
bilizálódását. E folyamat részeként fontos szerepet kap az erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van 
saját identitáshoz, amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani. 
Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsolódó információk különféle forrásokból való össze-
gyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint 
a disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 

2) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5-6. osztály 
 

Tematikai egység Test és lélek Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal kapcsolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása és az önmagukért való fele-
lősség érzésének erősítése. A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Fejlődés és szükségletek 
Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az évek során? Mire van szükség ahhoz, hogy a testem jól fej-
lődjön? Mi kell a lelkem és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember legfontosabb fizikai, lelki és szellemi szük-
ségletei? Miben térnek el egymástól a gyerek, a felnőtt és az idős ember szükségletei? Miben különbözik egy ember 

Testi tulajdonság, 
lelki tulajdonság, 
szellemi képesség, 
szükséglet, fejlődés, 
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az összes többi élőlénytől, 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 szokásom, 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, amikor én beteg vagyok? Mért tartozom felelősséggel saját testi épségemért? 
Fogyatékosság 
Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyatékos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fo-
gyatékkal élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál? Mi a különbség a fogyatékosság és a betegség között? Ho-
gyan alakulhat ki ilyen állapot? Miben és hogyan akadályozza a fogyatékkal élő embereket állapotuk a hétköznapi 
tevékenységekben? Hogyan lehet elhárítani vagy csökkenteni ezeket az akadályokat? Hogyan lehet egy fogyatékkal 
élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhatnak az ép gyerekek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes 
értékű életet 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 fogyatékossággal 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 jelenlétét? Hogyan hat a tetteinkre? Mi történik, 
amikor hallgatunk rá, és mi történik, amikor nem? 

egészség, betegség, 
fogyatékosság, befo-
gadás, elfogadás, 
lelkiismeret, szándék, 
döntés. 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a barátság témája áll.  

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 megis-
mertetése, amelyek segíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

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 

Barát, ismerős, ro-
konszenv, ellen-
szenv, barátság, 
őszinteség, hazug-
ság, szeretet, tiszte-



208 
 

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? 

let, közömbösség, 
harag, fájdalom, 
megértés, sértés, 
megbocsátás, konf-
liktus.  

Tematikai egység Kortársi csoportok Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 
A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb tényezők tudatosítása. Egy-egy 
személy csoporton belüli helyzetének felismertetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és káreny-
hítés néhány technikájának gyakorlati megismertetése.  
Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan értékesek. Az osztályban 
felmerülő előítéletek és sztereotípiák kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Me-
lyik 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 tevékenységeink, 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 különböznek-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 

Csoport, közösség, 
összetartás, beillesz-
kedés, idegen, kire-
kesztés, általánosí-
tás, előítélet, hiba, 
vétség, bűn, megbo-
csátás, jóvátétel, 
felelősség. 
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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 vétséget? 
Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? Ha igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért 
nem? 

Tematikai egység Társadalmi együttélés Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a társadalmi egyenlőtlenségekről. 
Személyes lakóhelyi tapasztalatok ugyanezekről. Különféle népek, vallások, csoportok szokásainak, 
ünnepeinek ismerete. Internetes virtuális közösségekben szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása, elfogadtatása és értékként való kezelése. A kisebbsé-
gi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerősítése.  
A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének felkeltése.  
Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos veszélyek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Etnikai közösségek 
Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik vannak többségben az országban, és kik alkot-
ják a kisebbséget? Én hová tartozom?  
Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ün-
nepeik vannak?  
Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás mellett? 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 többsé-
gi népcsoportok tagjainak a kisebbségiekkel szemben? 
Vallási közösségek 
Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és me-
lyek tartoznak a kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy társadalomban többféle vallási csoport él 
egymás mellett? Milyen értékek és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási sokszínűségből?  
Társadalmi egyenlőtlenségek 
Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? Miért alakulnak 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 gaz-

Népcsoport, vallási 
közösség, többség, 
kisebbség, szokás, 
hagyomány, ünnep, 
társadalom, vagyon, 
egyenlőség, egyen-
lőtlenség, igazságos-
ság, igazságtalan-
ság, tisztességes és 
tisztességtelen 
előnyszerzés, gaz-
dagság, szegénység, 
szolidaritás, virtuális 
közösség. 
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dagoknak segíteniük 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 köz-
readni magunkról és másokról egy internetes közösségi oldalon? 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános ismeretek. Példa értékű technikatör-
téneti ismeretelemek. Különböző technikai eszközök használatához kapcsolódó személyes tapaszta-
latok.  

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 bevezeté-
sével. 
A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásainak felismertetése. A média 
viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Az ökológiai lábnyom 
Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Miért nem egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a 
Föld minden részén? Mit tehetek 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? Ho-
gyan hat ezek jelenléte az egyének 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 magántulajdont?  
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 használni?  
A mozgóképek hatása 
Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszközökkel próbálnak befolyásolni minket a reklámok? 
Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  
Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a véleményemet?  

Ökológiai lábnyom, 
fogyasztás, technikai 
eszköz, függőség, 
magántulajdon, kö-
zösségi tulajdon, 
köztulajdon, vissza-
élés, média, reklám. 
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Tematikai egység A mindenséget kutató ember Órakeret10 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának használatával kapcsolatos személyes 
tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, különféle forrásokból származó isme-
retek bővülésének elősegítése és rendszereztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

A vallás mint lelki jelenség 
Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél hatalmasabb erő is a világban? Milyen elkép-
zelések alakultak ki különböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az emberek kapcsolatba lépni a ter-
mészetfeletti 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 Magyarországon?  
A tudomány 
Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-
e választ az általuk feltett kérdésekre? 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?  

Természeti erő, ter-
mészetfeletti erő, 
vallás, egyház, temp-
lom, szertartás, val-
lási jelkép, ima, böjt, 
zarándoklat, szent 
könyv, szent hely, 
tudomány, tudomá-
nyos megismerés, 
művészet, művészi 
alkotás, világkép, 
világnézet. 

 

3) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
• A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.  
• Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék,  elfogadja és értékeli a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, 

valamint az etnikai és kulturális különbségeket. 
• Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott véleményalkotásra, illetve vélekedéseinek és tetteinek utólagos 

értékelésére.  
• Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára 

fontos értékek között is. 
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• 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.  

• Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.  
• Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat.  
• 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. 
• Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél 

kevésbé károsítsa a természetet.  
• Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.  
• Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  
• Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos 

eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, elfogadja és értékeli a testi és lelki 
vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. 

B. 7-8. osztály 
 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakörében szerzett anyanyelvi 
ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 
Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 
Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek kezelésének gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Nyelv és gondolkodás 
Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy mit gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodás-
nak? Milyen kapcsolat van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak között? Milyen kapcsolat van a sza-
vak és a tettek között? 
Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 
Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  
Tudás és értelem 
Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok 
sikeres, és vajon miért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és hogyan?  
Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem a tehetségemet? Vajon már a születéskor 
eldől, hogy milyen teljesítményt érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a meghatározó? 

Nyelv, gondolkodás, 
szó, fogalom, tett, 
nyelvhasználat, tu-
dás, értelem, tehet-
ség, siker, kudarc, 
felelősség, ösztön, 
érzés, érzelem, 
igény, vágy, cél, 
döntés, válság, aka-
rat, érték, értékrend, 
értékütközés. 
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Ösztönzők és mozgatóerők 
Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztönök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor 
jó, hogy hatnak ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös késztetéseinket?  
Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyá-
solni az érzelmeket?  
Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Ho-
gyan hat ránk a siker, a kudarc és a válság? 
Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha csak magamért vagyok? 
Érték és mérték 
Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek mindenkinek egyformán fontosak? Mik 
az én értékeim? Előfordult-e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az értékek egymással, és választa-
nom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet felál-
lítani az értékeim között? 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A párkapcsolatok terén 
szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat az emberek életében. Az 
egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  
A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Vonzódás 
Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki hatásai vannak? Milyen okai lehetnek annak, 
hogy egyesekhez vonzódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 
Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódásuk kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és 
hogyan? Mi minden lehet félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad tenni abban az esetben, ha a vonzó-
dás nem kölcsönös?  
Együttjárás  
Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és 
az egymás iránti felelősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  
a szerelmesek?  
Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerülhető el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és ho-
gyan teremthető meg az intimitás a szexuális kapcsolatban?  
Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és 
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meddig érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem kölcsönös? El lehet-e ke-
rülni a lelki sérüléseket egy szakítás során? 
Házasság, család és otthonteremtés 
Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont 
szeretnék? 
Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet 
tenni a fenntartása érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy életet egyetlen ember mellett? 
Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? 
Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak 
legyenek?  
Visszaélés a nemiséggel 
Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bántalmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, 
hogy ilyesminek az áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi a teendő, 
ha egy társunkat ilyen veszély fenyegeti? 

Tematikai egység Egyén és közösség Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztala-
tok. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselekvés iránti igény felkeltése, 
megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változás-
nak? Melyik csoporthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem szabadnak magam? 
Erőt adó közösség 
Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben különbözik a közösséghez tartozás a páros kap-
csolattól, és miben hasonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit kapok tőlük, és mit adok 
nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosszul egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, amelyhez tarto-
zom, mindenki jól érezze magát? 
Korlátozó közösség 
Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a csoport többi tagja?  Lehet-e egy csoporton belül 
másképp viselkedni, mint ahogy a többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? Meg tudja-e változtatni egy 
ember egy csoport nézeteit vagy viselkedését? 
Szabadság és korlátozottság 
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Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választásaimban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy 
közösségben, és mi az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, ha döntenem kell? Kiknek 
és milyen szabályoknak kell mindenképp engedelmeskednem? Milyen előnyei és milyen veszélyei lehetnek az en-
gedelmességnek? Van-e olyan helyzet, amikor nem kell vagy nem szabad engedelmeskednem?  
Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény közötti választásban? Milyen helyzetekben mond-
hat mást a lelkiismeretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 
Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

Tematikai egység Helyem a világban Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szerzett történelmi és földrajzi 
ismeretelemek.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 
A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy napjaink globális világában 
a kultúrák és a népcsoportok számos ok miatt keverednek egymással, ami előnyökkel és nehé-
zségekkel is együtt járhat.  
A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése és a betartásukra vonat-
kozó igény erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Tágabb otthonunk: Európa 
Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek számomra? Európa mely térségeiben élnek olyan embe-
rek, akiket közelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? Miben hasonlítanak egymásra Európa 
különböző országainak lakói, és mi mindenben különböznek egymástól? 
Színesedő társadalmak 
Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív ha-
tásai lehetnek e jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  
Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és más országban akarnak letelepedni? Be kell-e 
engedni egy gazdagabb országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből menekülőket? Milyen előnyei 
származhatnak a külföldiek befogadásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet ez? Vajon ugyano-
lyan jogok illetik-e meg a külföldről érkezőket, mint a befogadó ország polgárait?  
Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért 
fordulnak elő Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű konfliktusok? Mire van szükség ahhoz, 
hogy létrejöjjön a bizalom és az együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó emberek között?  
A társadalmi együttélés közös normái 
Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tagjára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? 
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Hogyan alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem tartják be ezeket a szabályokat? Jogos-e, 
ha ezért megbüntetik őket? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvátenni, ha valaki vétett 
a társadalom közös normái ellen? Milyen formában próbálnak egyes emberek mások által nem elérhető előnyökhöz 
jutni? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és a korrupciót? Lehet-e a hála jele a hálapénz? Hibázik-e az, aki adja 
vagy az, aki kapja? Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a megelőzés? Mit tehet az egyén és a közösség a társa-
dalmi normák általános érvényre jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy ne tegyünk senkivel 
olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk megtörténjen? 
Új technikák, új szabályok 
Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának tekinthető? Mi az, amit szabadon használhatunk fel 
az interneten elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, amit szabadon letölthetünk onnan, és mi az, amit 
nem? Honnan lehet tudni, hogy mit véd a szerzői jog és mit nem?  
Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egészségtani ismeretek.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi boldogulást támogató 
értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Jóllét és jólét 
Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem 
rosszul? Miről tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei közül? Mi az, amihez mindenképp 
ragaszkodnék? Mit szeretnék elérni az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? 
Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 
Boldogulás, boldogság 
Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, értelmesnek az életem alakulását? Milyen szerepe 
lehet ebben a tanulásnak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi kapcsolatoknak? Milyen foglalkozá-
sokat tudok elképzelni magamnak? Mit tartok még fontosnak a boldoguláshoz? 
Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elkép-
zeltem? Mit gondolok ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon mindent érdemes kipróbálni az életben, 
vagy van olyasmi, amit egyszer sem? Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem szabad ten-
nem a boldogulásomért?  
A média és a valóság  
Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internetről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e 
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be az, amit az újságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mitől függ, hogy egy információt hite-
lesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan kell tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? Tudjuk-e mi ma-
gunk is alakítani a világot a médián keresztül?  

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, irodalmi és művészeti ismeretek. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állítások és értékelések megfogalmazásának 
gyakorlása, fejlesztése. A nagy világvallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A vi-
lágértelmezések közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kulcsfogalmak 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 
Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések között? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Ho-
gyan tudjuk eldönteni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  
Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti 
elő a lebomlásukat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a világnézet között? 
A nagy világvallások világképe  
Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus 
és a buddhizmus? Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? Miben hasonlítanak ezek egymáshoz, és mi-
ben különböznek?  
A nagy világvallások erkölcsi tanításai  
Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaiz-
mus, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások közös értékei? 
Párbeszéd és együttműködés  
Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző keresztény felekezetek képviselőinek, a keresz-
tény és zsidó vallású embereknek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a hívőknek és a nem hívőknek?  
Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi napjainkban? Vajon miért nem a régi vallások közül vá-
lasztanak maguknak ezek követői?  
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4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
• A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, 

mások megértésre és önmaga vizsgálatára.  
• Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt 

befolyásolják. 
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• Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 
• Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.  
• Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó 

belső feszültséget.  
• Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni.  
• Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.  
• Kialakultak benne az európai identitás csírái.  
• Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 
• Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga 

is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. 
• Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. 
• Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.  
• Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére. 
• Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 
• Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 
• Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet. 

 

27.6. 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 ma-

gatartásukat 
d) segítse a tanulókat tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra 
e) a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük, majd távolabbi természeti és ember által létrehozott környezetük jellemző anyagaival, jelensé-

geivel, élőlényeivel, illetve azok változásaival, valamint az emberek és környezetük kapcsolatával 
f) a tanulók fedezzék fel a természet sokszínűségét, szépségét, és ébredjenek rá pótolhatatlan, értékes mivoltára 
g) a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési környezete, majd hazánk értékeinek megismertetése, megszerettetésére való törekvés 
h) pozitív attitűd kialakítása, amely az élő és az élettelen környezet megóvására, védelmezésére ösztönöz, erősíti a lakóhelyhez való kötő-

dést, 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 rendszerezé-

séhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazáshoz szükséges képességeit folyamatosan és rendszeresen fejlessze 
j) az egyszerű megismerési, tanulási módszerek megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával keltse fel a természeti jelenségek, fo-

lyamatok ésszerű, tudományos magyarázata iránti igényt 
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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, segíteni a környezeti harmónia létrejötté-

hez és fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását.  

2) Fejlesztési feladatok 
a) Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek: 
• a tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt 
• legyen képes a természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit és folyamatait észlelni, és azokat elemi szinten megfigyelni 
• tanítói irányítással, segítséggel tudjon ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak mérése, 

egyszerű kísérleti vizsgálata és modellezése által. 
• ismerje fel a vizsgálódáshoz, méréshez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja azokat balesetmentesen 
• szerezzen jártasságot jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú csoportosításában 
• tudja a megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni és leírni 
• legyen képes a természeti, és az ember alkotta környezetről különféle módon szerzett ismereteit összevetni, különböző szempontok 

szerint csoportokba rendezni, vizsgálódásainak eredményeit elemezni és értelmezni 
• tudja magyarázni a természeti jelenségeket és folyamatokat, ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket és tudjon ekkor 

megfelelőképpen viselkedni 
• lássa be, hogy környezetének állapota a saját egészségére is hatással van, igényelje az egészséges életkörülményeket 
• ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért, és ezért becsülje meg a környezetének értékeit 
• ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját 
b) tájékozottság az anyagról: 
• ismerje meg a környezetében előforduló fontosabb élő és élettelen anyagok néhány jellemző tulajdonságát 
• tudja az anyagokat megadott szempontok szerint csoportosítani 
• tájékozódjon arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk egészséges fejlődéséhez  
• tartózkodjék az élvezeti- és kábítószerek kipróbálásától 
• tudja, hogy mely anyagok szennyezhetik környezetét és mely anyagok, eszközök a háztartás leggyakoribb veszélyforrásai 
c) tájékozódás időben, az idő és a természeti jelenségek: 
• ismerje a napszakok és az évszakok változását 
• szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi életüket meghatározó időtartamok becslésében 
• tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak 
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• ismerje fel a változások szabályszerűségét, okait 
d) tájékozódás a térben, a tér és a természeti jelenségek: 
• tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméreteihez, majd szabvány mértékegységhez viszonyítani, helyzetét, moz-

gását különböző nézőpontból szemlélni, elképzelni, jellemezni 
• tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén, tudjon útbaigazítást adni 
• ismerje Magyarországon belül lakóhelye elhelyezkedését 
• ismerkedjen meg az őt körülvevő táj jellegzetességeivel, felszínének formáival, az ottani élőlények jellemző tulajdonságaival 
• tudja a lakóhelye tájképi sajátosságait összehasonlítani más hazai tájakkal 
e) tájékozódás a természettudományos megismerésről: 
• tudatosuljon a tanulóba, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján szerezzük meg 
• legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit felkészültségének megfelelő könyvek, cikkek és a média segítségé-

vel is fejlesztheti, de sok téves nézettel is találkozhat 
• tudjon önállóan környezetére vonatkozó kérdéseket megfogalmazni 
• tudjon beszámolni a saját tapasztalatairól, álló-és mozgóképekről, történetekből, leírásokból, a különböző kommunikációs eszközökből 

szerzett ismereteiről tanítói segítséggel 
• tudjon egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni 
• ismerje meg a tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szorgalmát és erőfeszítéseit 
f) a közlekedésben való biztonságos részvétel: 
• ismerje meg a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait 
• tudja, hogyan előzheti meg és hogyan kerülheti el a leggyakoribb baleseti helyzeteket 
• legyen tisztába azzal, hogy miként kérhet segítséget veszélyhelyzetben 
• alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és az elvárt udvariassági szabályokat 
g) emberismeret, önismeret, honismeret: 
• legyen igénye a személyes higiénére, a test és a ruházat gondozására 
• alkalmazza az egészségmegőrzés alapvető szabályait 
• ismerje a korszerű táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit 
• ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és társadalmi környezettel 
• ismerkedjen szűkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival 
• gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülőföldje és a hazája megismeréséhez, meg-

becsüléséhez és szeretetéhez vezetnek 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 2. évfolyam: 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Újra az iskolában 
Mi van a teremben? 
6 óra 

Beszámoló a nyári szünetről. Az első osztályban tanultak 
felidézése képek alapján. Az új taneszközök, tanszerek meg-
ismerése. Az iskolai környezet rendjének, tisztaságának 
megóvása. 
Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az osztályteremben 
található tárgyak, bútorok megnevezése, jellemző tulaj-
donságaik összegyűjtése, csoportosításuk különböző 
szempontok szerint. 
Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, különb-
ségek megfogalmazása.  
Az időjárás megfigyelése, az időjárásnak megfelelő öl-
tözködés megtervezése. 
Tájékozódás az iskola épületében. 
Az iskola épületében és a környéken található jelek, jel-
zések értelmezése.  
Mérés, becslés, vázlatos alaprajz készítése. Tájékozódás 
vázlatrajz alapján. Természetes mértékek (lépés, arasz 
stb.) használata. 
Az iskolában található jelek, jelzések, piktogramok. 
Kapcsolat keresése az anyag tulajdonságai és felhaszná-
lása között egyszerű példák alapján. 
A környezetben lévő tárgyak csoportosítása aszerint, 
hogy tűzveszélyes (gyúlékony), éghető vagy éghetetlen-
e. Égés vizsgálatán keresztül az égés feltételeinek megál-
lapítása. Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzol-
tás módja között. Felkészülés vészhelyzetre. A fegyelme-
zett cselekvés fontosságának felismerése. A körültekintő 
munkavégzés fontosságának felismerése. A tűzoltók 
munkájának értékelése. A gyufa használata. 
 

Használja helyesen a 
napszakok nevét. So-
rolja fel az évszakokat 
és a hónapokat helyes 
sorrendbe. Nevezze 
meg az évszakok jel-
lemző időjárási jelen-
ségeit. 
Tűzvédelem, a tűzoltás 
alapelvei, eszközei 

Az évszakoknak és a 
hónapoknak megfelelő 
népszokások ismerte-
tése és felsorolása. 
Tárgyak (anyagok) 
tulajdonságai (átlát-
szóság, keménység, 
rugalmasság, érdes-
ség-simaság, forma, 
szín). 
Mesterséges és ter-
mészetes anyagok a 
környezetünkben ta-
lálható tárgyakban. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

A kert termesztett 
növényei 
4 óra 

Néhány ismertebb gyümölcsfa és zöldségféle felismerése. A 
fa fő részeinek elkülönítése. A törzs, a korona és a levél leg-
fontosabb jellemzői. A fás és a lágy szár jellemzői. Az örök-
zöld és a lombhullató növények. Az évszakoknak megfelelő-
en végzett kerti munkák ismerete, a munkákhoz szükséges 
eszközök megismertetése. Néhány közismert zöldségféle 
megnevezése, a táplálkozásra alkalmas szerveik megisme-
rése. A hazai és a déli gyümölcsök megkülönböztetése. A 
hazai gyümölcsök megnevezése. 
A gyümölcsök fő részei. A gyümölcsfák élettartalma. A gyü-
mölcsök 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 vo-
natkozik, hogy tudjon a 
tanuló megfigyeléseiről 
és tapasztalatairól szó-
ban beszámolni. Ismer-
je fel a tanult jelensé-
geket rajzról és képről. 
Ismerje fel a környezete 
tárgyainak és élőlénye-
inek néhány érzékelhe-
tő tulajdonságát. 
Tudja a megismert nö-
vényeket szóban el-
mondani. 

 

Lakóhelyem és közle-
kedése 
Mit tehetünk a kör-
nyezetünkért? 
4 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 megkülönbözteté-
se. A középületek és fontosabb feladataik. A különböző tájak 
lakóépületei. A környezetünk lakóházai. Lakcím, lakás, ott-
hon. Településünk hagyományai, népszokásai. Díszítőelem 
népművészeti tárgyakon. Népi játékok gyűjtése, megtanulá-
sa.  
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 útvonalának ismerete. 
Az utazás legfontosabb szabályai.  
A kerékpáros és a tömegközlekedés veszélyei. 

Ismerje fel közvetlen 
környezete természeti 
formáit.  
Tudjon önállóan  
tájékozódni az otthona 
és az iskola környékén. 
Ismerje a lakóhelye 
legfőbb jellegzetessé-
geit, hagyományait. 
Tudjon útbaigazítani 
idegent a lakóhelyén. 
Ismerje lakóhelye főbb 
jellegzetességeit, is-
mertessen egyet a te-
lepülés hagyományai 
közül.  
Ismerje a leggyakoribb 
közlekedési veszélyfor-

Gyűjtőmunka a felszíni 
formák bemutatására. 
Néhány fontosabb ter-
mészetvédelmi terület 
bemutatása. A termé-
szetvédelmi területeken 
élő növények és állatok 
bemutatása. 
Népművészeti tárgyak 
és a településünk ha-
gyományainak bemuta-
tása a társaknak. 
Gyűjtőmunka: Régebbi 
képek városokról (Ka-
posvár) és falvakról 
(Szenna). 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

rásokat, valamint azok 
elkerülésnek a módját.  

Az erdő életközössé-
ge 
8 óra 

Az erdei állatok és növények fő részei, legjellemzőbb tulaj-
donságaik. Fák. Az erdei élőlények és az ember kapcsolata. 
Háziállatok és a vadon élő állatok különbözőségei.  
Cserjék, bokrok. Az erdő szőnyegén. Rovarok az erdőben. 
Erdei madarak. Emlősállatok az erdőben. Erdei kirándulás. 
Természetes életközösség megfigyelése, állapotának 
leírása, a változások követése, bemutatása és megbeszé-
lése. 
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlí-
tása (sokféleség, változatosság, mintázatok  alapján).  
Az életközösségek összetettségének felismerése. 

Tudja felsorolni a tanult 
élőlények néhány jel-
lemző tulajdonságát. 
Tudja azt, hogy az élő-
lények táplálkoznak, 
lélegeznek, szaporod-
nak, növekednek, fej-
lődnek és elpusztulnak. 

Ismerje a meg a tanult 
állatok táplálkozási, 
gondozási, szaporodási 
szokásait részleteseb-
ben gyermeknek szóló 
ismeretterjesztő köny-
vekből.  

Testünk működése és 
egészsége Az iskolás 
gyerek 
8 óra 

Az emberi test fő részei. A külső és belső tulajdonságok elkü-
lönítése. Az emberi élet főbb szakaszainak ismerete: Válto-
zások az évek múlásával, a növekedés és a fejlődés érzékel-
tetése. 
A helyes időbeosztás és egészségmegőrzés. A napirend tu-
datos alakítása. Táplálkozás: Az élelmiszer, élelmiszercso-
port felismerése. Rendszeres étkezés, változatos, vitamindús 
ételek fogyasztása.  
A fogromlás megelőzése.  
Az egészség nagy kincs: A testápolási tevékenységek fon-
tosságának a belátatása. A saját testápolási eszközök hasz-
nálatának jelentősége. A káros környezeti hatások és az elle-
nük való védekezés megismerése.  
A kisebb sérülések ellátásnak módja. 
A lázmérés és a lázcsillapítás módja. 
A testünk működése és egészsége: A legfontosabb belső 
szervek nevének és szerepének ismerete. A rendszeres 
mozgás, a helyes légzés, az egészséges táplálkozás, a he-
lyes napirend, a rendszeres testápolás fontossága az egés-
zségmegőrzésben. 

Tudja az emberi test 
főbb részeit megnevez-
ni. 
Tájékozódjon jól a saját 
testén. Ismerje és 
használja pontosan a 
helyet és a helyzetet 
jelentő kifejezéseket.  

„Egészségnapló” ké-
szítése: táplálkozás, 
mozgás, testápolási 
tevékenységek. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Az anyagok érzékel-
hető és mérhető tu-
lajdonságai 
Tájékozódás az isko-
lában és környékén 
7 óra 

A környezetünk tárgyainak anyaga: A használati tárgyaink 
anyaga. Tárgyak többféle anyagból. A veszélyes és újra-
hasznosítható hulladékok-környezetünk védelme. Az érzé-
kelhető tulajdonságok: A tárgyak érzékelhető tulajdonságai. 
Az érzékszerveink védelme. A sérült emberek. 
A hosszúság, űrtartalom és a tömeg mérése: Összehasonlí-
tások - kifejezések helyes használata, sorbarendezése. A 
régi mértékegységek ismerete. Mérés alkalmilag választott 
mértékegységekkel. A hosszúság, űrtartalom és a tömeg 
mérőeszközei, szabványmértékegységei. 
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, világítás, szellőz-
tetés, étkező-, raktár- és kiszolgálóhelyiségek szerepe az 
iskolában. A fűtés lehetséges módjai. Energiaforrások a 
háztartásban. A készülékek energiatakarékos üzemelte-
tésének módjai. A közlekedés és az energiatakarékosság. 
Az épületek karbantartásával, állagmegőrzésével kapcso-
latos legfontosabb munkák az iskolában és otthon. 
Halmazállapotok: folyékony,szilárd, légnemű. Környeze-
tünk legkeményebb anyagai a kristályok: ilyenek a drá-
gakövek, a gyémánt. 
A víz halmazállapot-változásai (olvadás, fagyás, párol-
gás, lecsapódás), ezek kapcsolata a hőmérséklet válto-
zásával. 
Oldat. Vízben való oldhatóság. 
A melegítés és hűtés a mindennapokban. 

Legyen képes mérése-
ket végezni, használja 
helyesen a mérőeszkö-
zöket és a mértékegy-
ségeket. Tudja leje-
gyezni a mérés ered-
ményeit. 
Meg tudja nevezni a 
fő világtájakat. Ismer-
je a felszíni formákat. 
Halmazállapotok, 
halmazállapot válto-
zások. 

Gyűjtőmunka: képek 
gyűjtése a veszélyes és 
az újrahasznosítható 
hulladékokról. 
A sérült emberek meg-
segítésének módjai és 
erről beszámoló tartása 
a társaknak. 
Naptár készítése az év 
végére.    

 
  



225 
 

B. 3. évfolyam: 
 

Témakörök Tanagyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A mező és a vízpartok  
(17 óra) 

 A környezetükben lévő zöldterületeken élő növények 
részeinek és jellemzőinek vizsgálata. 
Állatok jelenlétére utaló nyomok felfedeztetése. 
A környezetvédő magatartás alapjainak elsajátítása. 
A zöldterületek néhány jellegzetes növényének megis-
merése, ezek szerepe az ember életében.  
Az élőlények és az élettelen környezet kapcsolata. 
Az állatok életfeltételeinek tudatosítása. 
A növények és az állatok közötti szükségszerű kapcso-
latok. 
A táplálkozási kapcsolatok kialakulása.  
A rovarok csoportjának főbb jellemzői. 
A madarak és az emlősök testfelépítése. 

Legyen képes a zöldterü-
leteken élő leggyakoribb 
élőlények felismerésére, 
jellemzésére, megnevezé-
sére. 
Vegye észre az állatok 
sokrétű kapcsolatát, tudjon 
rá példát mondani. 
Ismerje a növényi szervek 
faladatát. Vegye észre a 
növényi élet ciklusát. 
Tudja az élőlények élet-
bennmaradáshoz szüksé-
ges feltételei. 
Ismerje a növények és az 
állatok legfontosabb ha-
sonlóságait, lássa a táplá-
lékuk megszerzése közötti 
különbségeket. 
Ismerjék fel a kölcsönha-
tást az élőlény és környe-
zete között. 

Tudja megnevezni a zöld 
területek állatait, csoporto-
sítani őket testfelépítésük 
alapján. 
Rovarok testtájai, azok 
részei. 

Tájékozódási alapis-
meretek 
(16 óra) 

A fényforrások (természetes, mesterséges) jelentősége. 
A fény terjedése, az árnyék keletkezése. 
A világtájak elnevezése, fővilágtájak.  
A mágnes és tájékozódás. Az iránytű szerkezete, jelen-
tősége és használata. 
Az irány, a távolság és a viszonyítási pont jelentősége 
a helymeghatározásban. 
A tárgyak alaprajza. Kicsinyítés rajzolása. 
Útvonalrajzok, térképvázlatok, térképszerű ábrázolások 

Legyen képes tájékozódni 
az iskola környékéről ké-
szített térképvázlaton. 
Állapítsa meg helyesen 
iránytű segítségével a 
fővilágtájakat. 
Ismerje meg lakóhelyét, 
tudjon önállóan tájékozód-
ni a település térképén. 

A környezetünkben talál-
ható fényforrások csopor-
tosítása. 
A mellékvilágtájak. 
Ismerjék a lakóhelyük főbb 
felszíni formáit, azok jelö-
lését a térképen. 
Mágneses kölcsönhatás. 
Épületek alaprajzának 
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Témakörök Tanagyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

ismert terepről. A valóság térképi ábrázolása jelekkel. 
Elemi szintű tájékozódás a térképen. 
Az időjárás hatásai a környezetünkre. 
Lakóhely környezete, közlekedése. 
Kereskedelem, szolgáltatások az egyes lakóhelyeken. 
A lakóhelyek kulturális értékei, hagyományai. 

felismerése. 

Az egészséges élet-
mód 
(12 óra) 

Az egészséges életmód alapvető fogalmai. Betegségek 
okai, tünetei, kezelésük. Esélyegyenlőség, elfogadás. 
Önismeret. 

Legyen tisztában az egés-
zséges életmód feltételei-
vel. Képes legyen meg-
ítélni, mivel járul hozzá 
saját egészségének meg-
őrzéséhez. Tudja, mik 
azok a tényezők, amiktől 
beteg lehet. 

 
 

Vizek, vízpartok élet-
közössége 
(15 óra) 

Séta a vízparton, az élőhely megfigyelése. A nádas 
növényei. Virágos növények a vízben, vízparton. Hazai 
halaink. A békák. Vízi és vízparti madarak. Vízparton 
élő emlősök. Dokumentumfilm megtekintése a vízparti 
életközösségekről. 
A növények életfeltételei. 
Egyes környezeti tényezők szerepe a növények életé-
ben. 
A növények szerveinek szerepe a növények életében. 
A legfontosabb környezeti tényezők (talaj, víz, levegő, 
hőmérséklet, fény), ezek szennyeződéseinek hatásai ill. 
az ellenük való védekezés 

Legyen képes felismerni a 
vízparti fákat, az egyéb 
vízi és vízparti növénye-
ket.  
A virág részei: csészele-
vél, sziromlevél, porzó, 
termő. Tudja összehason-
lítani őket a szárazföldi 
területeken előforduló nö-
vényekkel. Ismerje a vízi 
és vízparti állatok testfel-
építését, életmódját. Mivel 
alkalmazkodtak ezek az 
élőlények a vízi életmód-
hoz? 

„Vízparti séta” napló. A 
megfigyelt növény- és 
állatvilágról készített fel-
jegyzések, rajzok, érde-
kességek. 

Hagyományaink  
(14 óra) 

A családi közösség és a lakóhely általános, illetve sajá-
tos hagyományai, szokásai. Jeles napok. Növényter-
mesztés, állattenyésztés. Az ártéri ház és a porta. Élet 
az ártereken. 

 
Legyen képes felismerni 
és megosztani az otthon-
ról hozott szokásokat, ha-

 
Gyógynövények felisme-
rése, gyűjtése és haszná-
lata. 
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Minimumot meghaladó 

követelmények 

Skanzen házainak megfigyelése, különbségek, hason-
lóságok. Felhasznált anyagok. Természetvédelmi alap-
ismeretek. Levegő- víz- és talajszennyezés. Az élőlé-
nyek egymástól valló függése. 
A lakóhely megfigyelése környezetvédelmi szempont-
ból. 

gyományokat, jeles napo-
kat. Tudjon tájékozódni a 
közvetlen és tágabb kör-
nyezete hagyományaival, 
ünnepeivel kapcsolatban. 
Meg tudja figyelni és ké-
pes legyen megérteni az 
egyes élőlények igényeit. 
Tudjon különbséget tenni 
az egyes területek tipikus 
épületei között. 

 

C. 4. évfolyam: 
 

Témakörök Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Év eleji ismétlés 
 
(8 óra) 

Információforrások. A gyűjtött anyagok felhasználása, 
tárolásuk. 
A tárgyak nagyítása. 
Az előző években tanult élőhelyek, életközösségek fel-
elevenítése. 
Az erdő életközössége. 
A mező élővilága. A mező legfontosabb környezeti té-
nyezői és élővilága. A mezőn élő növények (fűfélék, 
búza) és állatok (rovarok, madarak, rágcsálók) faji sajá-
tosságai.  
Az élőlénycsoportok jellemzői.  
Az élőlények élete és alkalmazkodásuk. 
A gyógynövények jellegzetes részei és felhasználási 
lehetőségeik. A Hortobágyi Nemzeti Park szerepe és 
néhány élőhelye. 
A víz és vízpart élővilága. A víz, vízpart néhány élőhelyi 
jellemzője. A víz és a vízpart környezeti tényezői. Élő-

Legyen képes információ-
források használatára, 
ismeretek önálló bővítésé-
re. 
Ismerje fel a tárgyak na-
gyítására szolgáló eszkö-
zöket, legyen tisztában 
ezek funkcióival. 
 
Ismerje fel, nevezze meg 
és jellemezze a tanult 
életközösségek legjellem-
zőbb élőlényeit. Értse az 
élőhelye, életmódja és 
testfelépítése közötti egy-
szerű összefüggéseket. 
Tudja az élőlényeket a 

Állat- vagy növény- nap-
ló készítése: A tanult és a 
gyermeket érdeklő növé-
nyek és állatok részletes 
bemutatása.  
A helyi erdőről vagy er-
dőkről napló készítése: 
fényképekkel és írásos 
produktummal. 
A mező állatai vagy nö-
vényei címmel napló nyi-
tása: A tanult vagy a tanu-
ló számára érdekesnek 
tartott növény vagy állat 
részletes bemutatása.  
Gyógynövény napló: A 
lakóhelyünkön esetlege-
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Témakörök Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

lények elhelyezkedése a vízben és a vízparton. A víz-
ben és a vízparton élő növények és állatok élete, testük 
fő részei és alkalmazkodásuk. Táplálkozási kapcsolatok 
kialakulása 

megfelelő csoportba so-
rolni. Ismerje ezeknek a 
csoportoknak a jellemző 
tulajdonságait. Legyen 
képes a megismert élőlé-
nyekből egyszerű táplálék-
láncot összeállítani.  

sen előforduló gyógynö-
vények bemutatása. 

Növények a környeze-
tünkben 
(16 óra) 

Kultúrnövények. Növények a környezetünkben. Növé-
nyek-e a gombák? Hogyan mutatják az időt a virágok? 
Legismertebb zöldségféléink (sárgarépa, petrezselyem, 
paprika, paradicsom). A káposztafélék és a burgonya. 
Uborka, hagymafélék, sütőtök, hüvelyesek, spenót 
megismerése. Gyümölcsök. A gyümölcsfák fejlődése. A 
zöldség- és gyümölcsfélék tárolási, tartósítási módjai. 
Kertészkedés, növénygondozási alapismeretek. 

Legyen képes különbséget 
tenni a vadon termő- és 
kultúrnövények között. 
Képes egyen nyomon kö-
vetni az egyes növények 
fejlődésének fázisait. Tud-
ja, hogy a különböző zöld-
ségeknek, gyümölcsöknek 
mely részei fogyaszthatók, 
milyen tápanyagokat tar-
talmaznak, hogyan ehet 
felhasználni őket. Legyen 
tisztában a kertben hasz-
nált eszközök funkcióival. 

„Hogyan mutatják az 
időt a virágok?” 
Virágnapló készítése. 
Saját „kiskert” készítése, 
gondozása. Kertész-napló 
vezetése. 
Közös saláta- és gyü-
mölcssaláta-készítés. 

Állatok a környeze-
tünkben 
(10 óra) 

Olvasmány: Az állattenyésztés története. 
 Az állatok iránti felelősség. A házi tyúk és a házi kacsa. 
Házi macska, kutya. A ló. 

Legyen tisztában a háziál-
latok igényeivel, gondozá-
sának alapjaival. Fejlődjön 
a felelősségtudata. Képes 
legyen a madarak sajátos-
ságaink felismerésére. 
Tudjon különbéget tenni a 
különböző madarak kö-
zött. Ismerje fel a házi 
macska és a kutya egyéni 
tulajdonságait, képessége-
it. Legyen tisztában az 
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Témakörök Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

adott háziállatok testfelépí-
tésével. 

Testünk, egészsé-
günk 
(12 óra) 

A vitaminok és ásványi anyagok. 
Változások a születéstől a halálig. Az emberi élet sza-
kaszai és életkorok néhány fontos jellemzője. A helyes 
és helytelen szokások szervezetünkre gyakorolt hatá-
sai, következményei és megelőzése. A legfontosabb 
viselkedési szabályok. A külső és a belső tulajdonsá-
gok: a mérhető tulajdonságok változása. A pozitív és a 
negatív tulajdonságok.  
Tiszta és rendezett környezet kialakítása. 
A környezetünk védelme: hulladék csökkentésének 
lehetőségei és a szelektív hulladékgyűjtés fogalma. A 
reklám helye, szerepe, célszemélyek. 

Legyen képes méréseket 
végezni a tanult körben az 
emberi testen, nevezze 
meg a tanult élettani jel-
lemzőket. Ismerje meg az 
életünkhöz szükséges 
környezeti feltételeket. 
Lássa az emberi tevé-
kenység és a természet 
veszélyezettsége közötti 
összefüggéseket.  
Érezze át a természet 
védelmének fontosságát, 
cselekedjen a természet 
megóvása érdekében. 
Nevezze meg a környeze-
tében tapasztalható kör-
nyezetszennyező forráso-
kat, és legyen tudatában 
azok egészségkárosító 
hatásával.  

„Ez én vagyok” címmel 
egy napló készítése: 
életkori szakaszok képi 
formában részletes bemu-
tatása, a külső és a belső 
ill. a pozitív és negatív 
tulajdonságok részletezé-
se. 
Az ismeretek bővülésének 
függvényében további 
képek gyűjtése a veszé-
lyes és az újrahasznosít-
ható hulladékokról. 
 
Egy termékhez reklám 
kitalálása és bemutatása a 
többieknek. (csoportmun-
ka) 

Tájékozódás: 
Élőhelyünk a Föld 
(11 óra) 

A Föld a Világegyetemben. A Föld alakja, felszíne, 
mozgásai. A fölgömb fogalma és ábrázolási módja. A 
Nap funkciói, mozgásai, hatásai. Időjárás és éghajlat. A 
Hold alakja, mérete, felszíne és környezeti tényezői. Az 
idő. 
Energiaforrások. A levegő károsodásának megelőzése 
és védelme. 
 A levegő előfordulása, fontosabb tulajdonságai és al-
kotóelemei. A leggyakoribb légszennyező anyagok ke-
letkezése, a növekvő mennyiségük következményei. Az 

Tudjon irányokat meghatá-
rozni fővilágtájak segítsé-
gével. Ismerje fel a Földön 
kívüli térségek létét. 
Ismerje fel a különböző 
égitesteket, tudja megne-
vezni a Naprendszer boly-
góit. Ismerje fel az ener-
giaforrásokat, tudja, ho-
gyan csökkenthető az 

Univerzum-tabló készítése 
vegyes technikával, önálló 
ismeretszerzéssel, gyűj-
tőmunkával. 
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energiaforrások keletkezése és jelentőségük az ember 
életében. A nem megújuló energiaforrások.  
A víz jelentősége, tulajdonságai és felhasználása.  
A víz körforgása. A Földünk vízkészletének megosztá-
sa. A vízzel való takarékoskodás és a vízszennyezés 
csökkentésének lehetőségei. 

energiafelhasználás, le-
gyen képes a való életben 
alkalmazni ezeket. 

A mi hazánk Magya-
rország 
17 óra) 

A térkép legfontosabb elemeinek felismerése, térképé-
szeti jelölésük megismerése. Felszíni formák fogalma, 
ábrázolásuk a térképen. A felszín feletti vizek, a legna-
gyobb folyóin ismerete. A felszín alatti vizek hasznosí-
tása. 
Hazánk megyéinek a térképe. A települések jelölése a 
térképen. 
 A települések összehasonlítása, a településtípusok 
közti különbségek. A magyar hírességek nevei és tevé-
kenységük. 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, turistatérkép, utazási iroda 
és Internet. A Nemzeti Park és tájvédelmi körzetek is-
merete.   
A folyók és a patakok szerepe a felszín alakításában.. 
A lakóhely és környékének természeti és kulturális ér-
tékei. Tájékozódási gyakorlatok. 

Legyen képes elemi szin-
ten tájékozódni Magyaror-
szág domborzati térképén. 
Találja meg lakóhelyét és 
nagytájainkat a domborza-
ti térképen. 
Nevezze meg a 
különbségeket az eltérő 
településtípusok között.  
Tudjon bemutatni egy ki-
rándulóhelyet lakhelye 
közelében. 
Nevezzen meg a lakóhe-
lyén élő népcsoportokat. 

„Magyarország tájai” 
címmel napló készítése: 
Alföldjeink, Dunántúli-
dombság, Alpokalja, 
Északi és Dunántúli kö-
zéphegység növényeinek, 
állatainak kirándulási he-
lyeinek, és helyi szoká-
soknak a bemutatása. 
Híres magyar emberek 
emlékeinek a felkutatása a 
lakóhely múltjából. Ezen 
emberek életrajzának és 
fontosabb tevékenységé-
nek a bemutatása napló 
formájában. 

 

4) Kimeneti követelmények a 4. év végén 
• Ismerje a saját testéhez viszonyított irányokat. Tudjon tájékozódni otthon, az iskolában, az iskola környékén, a lakóhelyén és az égbol-

ton.  
• Ismerje a felszíni formák jelölését. Tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati térképén. Nevezze meg a település jellemző 

felszíni formáit, felszíni formáit, nevezetes épületeit. 
• Legyen képes útbaigazítást adni saját lakóhelyén. 
• Ismerje a lakóhelyének védett területeit.  
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• Tudjon méréseket végezni, a mérési eredményeket helyesen lejegyezni. Használja helyesen a mértékegységeket. 
• Használja helyesen a napszakok neveit. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat. Ismerje ezek 

időtartamát. 
• Tudja jellemezi az időjárást a időjárási elemek segítségével.  
• Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között. 
• Ismerje az anyag halmazállapotait és azok néhány jellemzőjét. 
• Vegye észre az élettelen környezetben végbemenő változásokat. Használja helyesen az olvadás, oldódás szavakat. 
• Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a növények, gombák, rovarok, madarak, emlősök cso-

portjából. Tudjon példákat hozni az élőlények közötti kapcsolatra.  
• Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit. 
• Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz. 
• Tájékozódjon a saját testén, nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat. 
• Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat. 
• Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését. 
• Tudja, hogy a környezet változása hogyan hat az életünkre. 
• Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát és értesítésük módját. 
• Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen tudatában ezek káros következményeivel. Cse-

lekedjen a természet megóvása érdekében. 
• Szerezzen ismereteket más ismerethordozók segítségével. 
• Legyen képes a kérdésekre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszolni. 
• Tudja a tapasztalatait, megfigyeléseit és méréseit írásban rögzíteni. 

 

27.7. Természetismeret 

1) Általános nevelési célok 
a) A természetismeret tantárgy szemléletében és tartalmában szervesen épül az 1–4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egy-

séges rendszert alkot”. Így tanításának legfontosabb céljai: 
b) a környezetismeretben elsajátított ismeretek természettudományos szintű bővítése, 
c) a megismerési módszerek, életviteli szokások, készségek, képességek és pozitív személyiségjegyek tudatos továbbfejlesztése. Ezzel 

megalapozza a 7. évfolyamtól önálló tantárgyként induló biológia, fizikai, földrajz és kémia tanítását. 

2) Fejlesztési feladatok 
a) felfrissíteni és rendszerbe foglalni a környezetismeret 1–4. évfolyamán megismert anyagokkal, tárgyakkal, élőlényekkel, jelenségekkel, 

folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket, 
b) érdeklődést, kíváncsiságot ébreszteni a tanulókban, közvetlen környezetünk élettelen és élővilágának természettudományos megisme-

rése iránt, 
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c) felismertetni ezen ismeretek fontosságát a természeti és társadalmi környezetben való eligazodáshoz, 
d) megláttatni és elemi szinten értelmeztetni a környezetben megfigyelhető és tapasztalható természeti jelenségeket, folyamatokat, válto-

zásokat és oksági összefüggéseket, 
e) megértetni, hogy a változások csak kölcsönhatások közben jönnek létre, 
f) tudatosítani, hogy az anyagok, testek, élőlények tulajdonságait, változásait és a környezetben játszódó folyamatokat mennyiségekkel is 

lehet jellemezni, 
g) megtanítani a tanulókat az elsajátított tények, fogalmak, összefüggések, következtetések, ítéletek mindennapokban történő használatá-

ra, 
h) folytatni az egészséges, és a környezettel harmonikus életviteli szokások gyakorlását, 
i) úgy formálni a tanulók szemléletét, hogy azt a természet egészének és részeinek megőrzése iránti felelősség, cselekvőképesség és 

szeretet jellemezze, 
j) biztosítani a tanulók aktív részvételét a tanítás–tanulás folyamatában, hogy a megismerési módszerek gyakorlásával formálódjon ter-

mészettudományos szemléletük, és fejlődjenek gondolkodási képességeik, 
k) megismertetni és gyakoroltatni az ismeretszerzés és a tanulás legegyszerűbb módjait, 
l) kialakítani a megfigyelésekhez, egyszerű kísérletezésekhez szükséges érdeklődést, türelmet, jártasságokat és készségeket, 
m) elsajátíttatni az egyéni és társaival együttműködni tudó tanulás formáit, 
n) lehetőséget biztosítani a tanulók egyéni érdeklődésének kielégítésére, 
o) megteremteni az örömteli megismerés lehetőségét és a pozitív tanulási élmények kialakulását, 
p) lehetővé tenni a meglévő, vagy az iskolán kívül szerzett ismeretek hasznosítását, beépülését az új ismeretekbe, 
q) előkészíteni és megalapozni a természettudományok tanítását: a tények, jelenségek, folyamatok, összefüggések, kölcsönhatások meg-

ismerése közben fejlődő képességekkel, formálódó személyiségjegyekkel. 

3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5-6. osztály: 

 

Tematikai egység 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, jelen-
ségek felismertetésében. 
Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében. 

Ismeretek, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Fejlesztési követelmények 

Élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai, A környezetben előforduló élő és élettelen anyagok felismerése, csoportosítása meg-
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mérhető jellemzői. 
A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, szerepük 
az élővilág és az ember életében (konkrét példák). 
Az anyagok különféle halmazállapotainak 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, jelentősé-
ge a természetben. 
A talaj szerkezete, képződése, szennyeződése és 
pusztulása.  
A talaj fő alkotóelemei (kőzettörmelék, humusz 
levegő, víz,). 
A talaj védelme. 
A levegő összetétele, a légnyomásváltozás okai. 

adott szempontok alapján, szempontok keresése. 
Mérési eljárások, mérőeszközök használata a hőmérséklet, hosszúság, időtartam mé-
résének önálló elvégzése során megadott szempontok alapján. A mért adatok rögzíté-
se, értelmezése. 
Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése, példák gyűjtése a termé-
szetben, a háztartásban, az iparban. 
Hétköznapi és kísérleti tapasztalatok összehasonlítása, a közös vonások kiemelése.  
Olvadás és oldódás közötti különbség felismerése megfigyelés, kísérleti tapasztalatok 
alapján. 
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. elsajá-
títása, gyakorlása. 
A víz fagyáskor történő térfogat-növekedésének bizonyítása, következményei a kör-
nyezetben (példák gyűjtése, pl. kőzetek aprózódása, vízvezetékek szétfagyása). 
A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 
A talaj tápanyagtartalma és a növénytermesztés közötti kapcsolat felismerése. 
A talajszennyeződés okai és következményei. Személyes cselekvés gyakorlatának és 
lehetőségeinek megfogalmazása. 
A levegő egyes tulajdonságainak kísérletekkel való igazolása (összenyomható, a ben-
ne található egyik összetevő, az oxigén táplálja az égést, van tömege). A légnyomás 
elemi szintű értelmezése. 
A légnyomás változásának értelmezése konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség. 

Tematikai egység 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, fogyasztásuk egészségvédelmi 
szabályainak megismerése. 
A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek felépítése – működése közötti oksá-
gi összefüggések feltárása, magyarázata. 
A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények testfelépítésének példáján.  
A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védekezés kapcsán. 
A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember személyes felelősségének felismerteté-
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se a környezet alakításában. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

A növényi test felépítése, a szervek működése, a 
növények életfeltételei. 
Gyümölcs- és zöldségfélék (őszibarack, dió, szőlő, 
burgonya, vöröshagyma, paprika, káposztafélék) 
környezeti igényei, termőhelye, testfelépítése, ehe-
tő részei, élettartama, felhasználása.  
A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészség 
megőrzésében. Fogyasztásuk higiénés szabályai. 
A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: burgonya-
bogár, káposztalepke, házatlan csigák, monília. 
A kártevők elleni védekezés. A vegyszerhasználat 
következményei. 
A petúnia és a tulipán szervei, testfelépítése. 
Dísznövények szerepe közvetlen környezetünkben 
(lakás, osztályterem, udvar). A növények gondozá-
sának elemi ismeretei. 
A földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, élet-
módja, jelentősége. 
Jellegzetes kerti madarak. 

A növények életfeltételeinek igazolása kísérletekkel. 
Ismert kerti növények összehasonlítása adott szempontok (testfelépítés, életfeltételek, 
szaporodás, anyagcsere) alapján. 
Az egyes fajok/fajták környezeti igényei és gondozási módja közötti összefüggés meg-
ismerése.  
Zöldség- és gyümölcsfélék ehető növényi részeinek összehasonlítása. A termény és a 
termés megkülönböztetése konkrét példákon keresztül.  
A főbb növényi szervek és a módosult 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 lehe-
tőségeinek és jelentőségének felismerése. 
A kert életközösségként való értelmezése.  
Egy tipikus egyszikű és egy tipikus kétszikű növény virágának vizsgálata; a tapasztala-
tok rögzítése. 
Növények telepítése, gondozása az osztályteremben, iskolaudvaron, a növények fejlő-
désének megfigyelése. 
A földigiliszta és az éti csiga megfigyelése, összehasonlítása. 
A kerti madarak szerepének bemutatása a kártevők megfékezésében. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres levél, mellékeres levél, virág, 
takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas termés, bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egy-
nyári, kétnyári, évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulá-
sos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc. 

Tematikai egység 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 testfelépíté-
sének, életmódjának vizsgálatán keresztül. 
A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az élőhely-szervezet-életmód, a 
testfelépítés-működés-egyedfejlődés közötti oksági összefüggések feltárásával.  
A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek összegyűjtésével, a lényeges jegyek 
kiemelésével. A hierarchikus rendszerezés elvének megismerése és alkalmazása. 
Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős állattartás igényének kialakítása, 
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szokásrendszerének formálása. 
Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok fogyasztásával kapcsola-
tos egészségügyi szabályok megismertetésével. 

Ismeretek, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

Háziállatok: kutya 
Haszonállatok: sertés, szarvasmarha, házityúk 
testfelépítése, életmódja, hasznosítása. Az állatok 
életfeltételeihez illeszkedő felelős állattartás. 
Az állati eredetű tápanyagok szerepe az ember 
táplálkozásában. Állati eredetű anyagok felhaszná-
lása (toll, bőr). 
A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, 
füstifecske, házi légy testfelépítése, életmódja, 
jelentősége. 
Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében. A 
megelőzés lehetőségei. 
Madárvédelmi alapismeretek. 

Önálló kutatómunka a kutya háziasításával kapcsolatban.  
Az állattartás, az állatok védelme iránti felelősség megértése. 
A megismerési algoritmusok alkalmazása az állatok megfigyelése és bemutatása so-
rán.  
A testfelépítés – életmód – élőhely összefüggésének felismerése, magyarázata. 
A környezethez való alkalmazkodás bizonyítása példákkal, a megfigyelés eredményé-
nek rendszerezése, következtetések levonása. 
Az állatorvosi felügyelet jelentőségének felismerése az ember egészségének védelmé-
ben. 
Gerinces és gerinctelen állatok testfelépítése közötti különbségek azonosítása. 
A megismert állatok csoportosítása különböző szempontok szerint. 
A madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóinak elsajátítása, gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, kérődző, ragadozó, növény-
evő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás.  

Tematikai egység Kölcsönhatások és energia vizsgálata 
Órakeret 

9 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jellemzése, bizonyítása kísérletek 
elvégzésével. 
A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energia-megmaradás elvének megtapasztalása, 
elfogadása. 
Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása. 
A tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások során való felismerésére, al-
kalmazására való képesség fejlesztése. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások 

Fejlesztési követelmények 

A mozgás és mozgásállapot-változás. 
A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás. 
A gravitáció. 
Az elektromos kölcsönhatás: vonzás, taszítás. Az 

Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés szerepére a hétköznapi életben. 
Példák gyűjtése arra vonatkozóan, hogy miért fontos a Nap a földi élet szempontjából 
(fény- és hőforrás). 
Hely- és helyzetváltoztatás megkülönböztetése, példák keresése, csoportosítása 
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elektromos energia felhasználása, szerepe a min-
dennapi életben. 
A háztartásban használt energiahordozók jellem-
zése, felhasználásuk. 
Az energiatakarékosság. 
Az élő szervezetek energiája. 

megadott és saját szempontok alapján. 
A mágneses kölcsönhatások megfigyelése. Vonzás és taszítás jelenségének kísérlet-
tel 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 vizsgálata. 
A villám keletkezésének elemi értelmezése a tapasztalatok alapján.  
Az energiahordozók csoportosítása különböző szempontok alapján. 
A mindennapi életből hozott példákon keresztül az energiafajták és az energiaátalaku-
lások csoportosítása. 
Példák a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására.  
Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és testsúlya közötti kapcsolat felismerése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás, gravitációs kölcsönhatás, 
hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiagazdálkodás, energiatakarékosság. 

Tematikai egység 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 hierarchi-
kus kapcsolatainak felismertetése. Átfogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről. 
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a térképi ábrázolásmód korlátainak 
belátása. 
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, felhasználása az információszerzés 
folyamatában. 
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolvasás megalapozása. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak. 
A valós tér átalakítása, alaprajz, térképszerű ábrá-
zolás. 
A térábrázolás különböző formái – útvonalrajz, 
térképvázlat. 
A térképi ábrázolás jellemzői: égtájak, szín- és 
jelkulcs, névírás, méretarány, aránymérték. 
Térképfajták: domborzati, közigazgatási, turista-, 
és kontúrtérkép. 

Irány meghatározása a valós térben. Az iránytű működésének mágneses kölcsönha-
tásként való értelmezése. 
A térkép és a valóság közötti viszony megértése. Eligazodás terepen térképvázlattal. 
A térábrázolás különböző formáinak összehasonlítása. Térképvázlat készítése a lakó-
hely részletéről. 
Felszínformák – alföld, dombság, hegység, völgy, medence – ábrázolásának felisme-
rése a térképen. 
A térkép jelrendszerének értelmezése. Különböző jelrendszerű térképek elemzése, 
információ gyűjtése. 
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Hazánk nagytájai, szomszédos országaink. 
Bolygónk térségei: földrészek és óceánok.  
Helymeghatározás: földrajzi fokhálózat. 
Európa helyzete, határai. Hazánk helye Európá-
ban. 

Irány és távolság meghatározása (digitális és nyomtatott) térképen. 
Méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggés megértése. 
A különböző térképek ábrázolási és tartalmi különbségeinek megállapítása. 
Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén.  
Tájékozódás a földgömbön és a térképen. Földrészek, óceánok felismerése különböző 
méretarányú és ábrázolásmódú térképeken. 
A nevezetes szélességi körök felismerése a térképen. 
Földrajzi helymeghatározás különböző tartalmú térképeken. 
Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésének megfogalma-
zása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi jelrendszer, domborzati, köz-
igazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai ismeretek 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-domb- és hegyvidék, Nyu-
gat 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, Afrika, Amerika, Európa, 
Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

Tematikai egység 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 kialakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok 
közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények felismerése, alkalmazása a hét-
köznapi jelenségek értelmezésekor. 
Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati diagramok, tematikus tér-
képek révén. 
A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felismerése, a személyes felelősség 
tudatosítása. 
A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 
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Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

A Föld helye a Naprendszerben és a Világegye-
temben. 
Égitest, csillag, bolygó, hold. Sarkcsillag, csillag-
képek.  
A Naprendszer. A Nap jelentősége. A Nap, a Föld 
és a Hold egymáshoz viszonyított helyzete, mére-
te, távolsága, mozgása, kölcsönhatása. 
Kopernikusz hipotézisének tudománytörténeti je-
lentősége. 
A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap 
körüli keringés következményei. 
Föld gömbhéjas szerkezete. 
Éghajlati övezetek. 
Időjárás, éghajlat és elemeik: napsugárzás, hő-
mérséklet, csapadék, szél. 
Légköri alapfolyamatok: felmelegedés, lehűlés, 
szél keletkezése, felhő- és csapadékképződés, 
csapadékfajták, a víz körforgása és halmazálla-
pot-változásai. 
Éghajlat-módosító tényezők: földrajzi szélesség, 
óceántól való távolság, domborzat. 
Magyarország éghajlata: száraz és nedves konti-
nentális éghajlat. 
Veszélyes időjárási jelenségek: villámlás, szélvi-
har, hóvihar, hőség. 

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 felismerése az égbolton. 
Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap csillag. 
A holdfogyatkozás és a Hold fényváltozásainak értelmezése modell vagy más szem-
léltetés alapján. 
A napközpontú világkép egyszerű modellezése. 
A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggéseinek megértése. 
Az éghajlati övezetek összehasonlítása. 
Az évszakok váltakozásának magyarázata. 
Nap és a Föld helyzetének modellezése a különböző napszakokban és évszakokban. 
A Föld gömbalakja, a napsugarak hajlásszöge és az éghajlati övezetek közötti össze-
függés felismerése. 
Időjárás-jelentés értelmezése, a várható időjárás megfogalmazása piktogram alapján. 
A csapadék és a szél keletkezésének leírása ábra vagy modellkísérlet alapján. 
A fizikai jelenségek (nyomásváltozás, hőmérsékletváltozás, halmazállapot változások) 
bemutatása a csapadék és a szél keletkezésében.  
Az időjárási elemek észlelése, mérése. A mért adatok rögzítése, ábrázolása. 
Napi középhőmérséklet, napi és évi közepes hőingadozás számítása. 
Időjárás és a gazdasági élet közötti kapcsolat bizonyítása konkrét példák alapján. 
Éghajlat-módosító tényezők felismerése a példákban. 
Éghajlat jellemzési algoritmusának megismerése és használata. 
Éghajlati diagramok és éghajlati térképek információtartalmának leolvasása, az adatok 
értékelése.  
A légkör általános felmelegedésének helyi és globális következményeinek felismerése 
példákban. 
A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés szabályainak gyűjtése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, évszak, gömbhéjas szerkezet, 
éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hő-
ingadozás, csapadék, szél 

Topográfiai ismeretek 
Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, Szaturnusz, Uránusz, Hold. 
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Tematikai egység 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 felismeré-
se, megoldási módok keresésére való törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közös-
ségi szinten. 
A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 
A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti térképolvasás fejlesztése. 
Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképolvasás elemi lépései során. 
A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke közötti különbségek 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 

Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz, ásványvíz, 
gyógyvíz jellemzői, jelentősége az ember életé-
ben, gazdasági életében. 
A belvizek kialakulásának okai és következmé-
nyei, az ellene való védekezés formái. 
Felszíni vizek: hazánk legjelentősebb állóvizei, 
folyóvizei. A folyók útja a forrástól a torkolatig. 
Vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, folyók fel-
színformálása. 
Árvizek kialakulásának oka, az ellene való véde-
kezés formái. 
Állóvizek keletkezése, pusztulása. Legnagyobb 
tavunk: a Balaton (keletkezése, jellemzése). 
A folyók, tavak haszna, jelentősége. Vízszennye-
zés okai, következményei, 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 lakó-
hely (környéke) vizeinek minőségéről. Következtetések levonása. 
Felszín alatti vizek összehasonlítása, vizek különböző szempontú rendszerezése. 
A felszíni és a felszín alatti vizek kapcsolatának igazolása példákkal. 
Az időjárás, a felszínforma és a belvízveszély közötti kapcsolat bizonyítása. 
A legjelentősebb hazai álló-és folyóvizek, a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat felisme-
rése a térképen.  
A felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás kö-
zötti összefüggés magyarázata. 
Az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggés magyarázata. 
Egy választott nemzeti park vizes élőhelyének, természeti értékeinek bemutatása 
önálló ismeretszerzés, információfeldolgozás alapján. 
Példák gyűjtése arról, hogy a víz mint természeti erőforrás hogyan hat  a társadalmi, 
gazdasági folyamatokra.  
Személyes és közösségi cselekvési lehetőségek összegyűjtése az emberi tevékeny-
ség által okozott környezetkárosító folyamatok káros hatásainak csökkentésére. 
Különböző vizek (pl. csapvíz, ásványvíz, desztillált víz) fizikai-kémiai tulajdonságainak 
összehasonlítása.  
Ipari víztisztítás megfigyelése helyi víztisztító üzemben, vagy filmen.  
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mel-
lékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.  

Topográfiai ismeretek 
Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, Szigetköz, Szentendrei-sziget, Cse-
pel-sziget, Mohácsi-sziget. 

Tematikai egység 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 változatossá-
gának, sokszínűségének. sérülékenységének tudatosításával. 
A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és következmények elkülönítése az em-
beri tevékenységek és az élettelen környezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével. 
A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes felelősség tudatosítása a víz-
készlet tisztaságának megőrzésében. A tanulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében 
egyéni és közösségi szinten. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti ténye-
zői. 
Vizek egysejtűi: zöld szemes ostoros, papucsál-
latka, baktériumok testfelépítése, életmódja. 
Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes tagozó-
dása: lebegő, gyökerező hínár, nádas mocsárré-
tek, ártéri erdők jellegzetes növényeinek testfel-
építése, életmódja jelentősége. 
A vízi-vízparti életközösség jellemző gerinctelen 
és gerinces állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, kecs-
kerák, szúnyogok, szitakötők, (tiszavirág) ponty, 
leső harcsa, kecskebéka, vízisikló, tőkés réce, 
barna réti héja, fehér gólya külleme, teste, élete, 
jelentősége az életközösségben, az ember életé-
ben, védettségük. 
Kölcsönhatások az életközösségben: táplálkozási 

A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezőinek összehasonlítása. 
Egysejtű élőlények megfigyelése, összehasonlításuk.  
A növények környezeti igényei és térbeli elrendeződése közötti összefüggés bemuta-
tása egy konkrét vízi, vagy vízparti társulás példáján. 
A megismerési algoritmusok alkalmazása a lágy- és fás szárú növények leírása és a 
gerinces és a gerinctelen állatok bemutatása során. 
során. 
A növényi szervek környezethez való alkalmazkodásának bemutatása konkrét példá-
kon. 
A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentőségének bemutatása konk-
rét 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 összefüggés felismerése. 
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láncok, táplálékhálózatok. 
Az életközösség veszélyeztetettségének okai, 
következményei: tápanyagdúsulás és a méreg-
anyag koncentrálódása. 
Az életközösség védelme. 

Az állatok egyedszáma, veszélyeztetettsége és védettsége közötti összefüggés elem-
zése. 
Terepgyakorlat: egy vízi-vízparti életközösség megfigyelése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki növény, hínárnövényzet, 
gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, le-
mezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalaku-
lás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó testhőmérséklet. 

Tematikai egység 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 hazához való kötődés erősítése, 
a nemzettudat fejlesztése. 
Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, időléptékének érzékeltetése. 
A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 
A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó problémák felismertetése, 
megoldási módok keresése. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

Hazai alföldjeink keletkezése. 
A Kisalföld és az Alföld tájai, természeti adottságai. 
A füves puszták jellegzetes növényei: fűfélék, 
gyógy- és gyomnövények, jellemzőik, jelentőségük. 
Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, gyíkok, 
fácán, mezei pocok, mezei nyúl, egerészölyv szer-
vezete, életmódja. 
A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti Park. 
Alföldek hasznosítása, szerepük a lakosság élel-
miszerellátásában. Termesztett növényei: búza, 
kukorica, napraforgó; jellegzetes szerveik, ter-
mesztésük, felhasználásuk. 
A növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmi-
szeripar összefüggései. 

A Kisalföld, a Kiskunság és a Nagykunság természeti adottságainak összehasonlítása.  
A tájjellemzés algoritmusának megismerése, gyakorlása. 
Információk leolvasása különböző diagramokról, tematikus térképekről.  
A megismert életközösségek ökológiai szemléletű jellemzése.  
A növényi szervek környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásának bemutatása konk-
rét példákon.  
A környezet – szervezet – életmód összefüggéseinek bemutatása konkrét példákon 
A megismerési algoritmusok használata az élőlények jellemzése során. 
Állatok különböző szempontú csoportosítása. 
Táplálékláncok készítése a megismert növényekből és állatokból. 
Egy választott nemzeti park természeti értékeinek, vagy ősi magyar háziállatok bemu-
tatása önálló kutatómunka alapján. 
A természeti és a kultúrtáj összehasonlítása. A gazdasági tevékenység életközösségre 
gyakorolt hatásának bemutatása példákon.  
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fészek-, 
kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló. 

Topográfiai ismeretek 
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, Szeged, 
Kecskemét, Debrecen, Győr. 

Tematikai egység Hegyvidékek, dombvidékek 
Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők egyensúlyának a földfelszín mai 
képének kialakításában való szerepének megismerésével. 
A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseinek bizonyítása, követ-
keztetések levonása. A logikai térképolvasás megalapozása. 
A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek bemutatásával. 
A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az információgyűjtés és feldolgozás fej-
lesztése a térképek, diagramok, adatsorok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás 
készségeinek fejlesztésével. 
A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során végzett tájátalakítás időléptéke kö-
zötti különbség érzékeltetése. Az emberi tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségei-
nek megismerése, a személyes felelősségérzet erősítése. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

Hazai hegységeink keletkezése, a belső erők sze-
repe a hegységképződésben: gyűrődés, vetődés, 
vulkánosság.  
A külső felszínformáló erők: víz, szél, jég, hőmér-
sékletingadozás hatásai. A lepusztulás – szállítás – 
lerakódás – feltöltődés kapcsolata. 
Kőzetek vizsgálata. Az andezit, bazalt, mészkő, 
homok, lösz, barnakőszén, feketekőszén jellegze-
tes tulajdonságai, felhasználásuk. 
Az Északi-középhegység és a Dunántúli-
középhegység természeti adottságai, tájai. 
Bükki Nemzeti Park természeti értékei. 
Élet a hegyvidékeken: A természeti erőforrások és 
az általuk nyújtott lehetőségek. Az erdő gazdasági 
jelentősége, napsütötte déli lejtők – szőlőtermesz-
tés – borászat, ásványkincsek és ipari felhasználá-

A gyűrődés, vetődés, vulkáni működés megfigyelése egyszerű modellkísérletekben.  
Példák a különböző hegységképződési folyamatok eredményeként létrejött formakincs 
kapcsolatára. 
Aprózódás és mállás, külső és belső erők összehasonlítása.  
Néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen vizsgálható tulajdonságainak megállapítá-
sa, összehasonlításuk, csoportosításuk.  
Példák a kőzetek tulajdonságai és felhasználásuk közötti összefüggésekre.  
Az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység megadott szempontok szerinti 
összehasonlítása. 
Önálló ismeretszerzés, információ feldolgozás a nemzeti park bemutatása során. 
Az alföldek és a hegyvidékek éghajlatának összehasonlítása, a különbségek okainak 
bemutatása az éghajlati diagramok, tematikus térképek elemzésével. 
A mészkő- és vulkanikus hegységek vízrajza közti különbségek indoklása. 
A természetes növénytakaró övezetes változásának magyarázata. 
Természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági kapcsolatok bemutatása konkrét 
példák alapján. 
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suk. 
Az ember gazdasági tevékenységének következ-
ményei. A táj arculatának változása. 
A dunántúli domb- és hegyvidék, Nyugat-
magyarországi peremvidék természeti adottságai, 
tájai. 
Élet a dombvidéken. Természeti erőforrások. 
Termesztett növényei: lucerna, repce testfelépíté-
se, termesztése, felhasználása.  
A növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmi-
szeripar kapcsolata. 
A mezőgazdaság hatása a környezetre: talajpusz-
tulás, környezetszennyezés. 

Az emberi tevékenység kárt okozó hatásainak bizonyítása konkrét példákon keresztül. 
Az ország nyugati tájai éghajlatának összehasonlítása az Alfölddel éghajlati térképek, 
diagramok felhasználásával. Az eltérés indoklása. 
A víz felszínformáló szerepének bemutatása a dombvidék felszínének formálásában. 
Példák az ásványkincsek és az ipar összefüggéseire. 
Egy adott tájon termeszthető növények bemutatása a növény környezeti igényei, vala-
mint a talaj és az éghajlati adottságok alapján.  
A mezőgazdasági környezetszennyezés formáinak és hatásainak bemutatása konkrét 
példákon. 

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 ismeretek 

Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Nyugat-
magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, 
Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-
hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs. 

Tematikai egység Az erdő életközössége 
Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő életközösségének, 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 vé-
delmét szolgáló magatartás- és viselkedéskultúra fejlesztése. 
A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti oksági összefüggések feltárá-
sa, bizonyítása az életközösség élőlényeinek megismerése során. 
Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt hatásainak elemzése; az erdő-
pusztulás okainak és következményeinek megismerése. 
Aktív természetvédelemre ösztönzés. 



244 
 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

Hazai erdőségek földrajzi helye, kialakulása, gya-
kori erdőtípusainak jellemzői. 
Az erdő mint életközösség. Az erdő szintjei, a kör-
nyezeti tényezők függőleges irányú változásai. 
Az erdőszintek legjellemzőbb növényeinek (ko-
csánytalan tölgy, gyertyán, bükk, erdei fenyő, 
gyepürózsa, erdei pajzsika, nagy seprűmoha) kör-
nyezeti igényei, faji jellemzői, testfelépítése, hasz-
nosítása, az életközösségben betöltött szerepe. 
Az erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca faji sajá-
tosságai. A (bazidiumos) gombák testfelépítése, 
táplálkozása, szaporodása. A gombák szerepe az 
életközösségekben, az egészséges táplálkozás-
ban. A gombafogyasztás szabályai. 
Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak (szar-
vasbogár, gyapjaslepke, erdei vöröshangya, koro-
nás keresztespók, közönséges kullancs, szénci-
nege, nagy tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, 
erdei fülesbagoly, róka) külleme, teste, élete, sze-
repe az erdő életében. 
A kullancsok által terjesztett betegségek, az elle-
nük való védekezés. A kullancseltávolítás fontos-
sága, módszerei. 
Táplálkozási láncok, táplálékhálózat. 
A vadgazdálkodás szerepe, jelentősége. 
Az erdő szociális, környezetvédő szerepe; veszé-
lyeztetettsége. Az erdőjárás szabályai. 
Herman Ottó munkásságának jelentősége. 

A természetjárás viselkedési szabályainak megfogalmazása. 
Hazai erdők életközösségének ökológiai szemléletű jellemzése. 
Az élő és az élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulá-
sában, előfordulásában és az erdők függőleges tagolódásában. 
A növények környezeti igénye és előfordulása közti oksági összefüggések bemutatása 
konkrét példákon keresztül. 
A tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása. 
A megismerési algoritmusok alkalmazása az állatok és a növények faji sajátosságai-
nak bemutatásakor. 
Az ehető és mérgező gombapárok összehasonlítása. 
A mohák, harasztok, nyitvatermők és zárvatermők összehasonlítása jellegzetes képvi-
selőik példáján. 
Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása. 
A növények és gombák táplálkozása közötti különbségek magyarázata. 
A pókszabásúak, a rovarok, a lepkék és a bogarak összehasonlítása. 
Az orvoshoz fordulás eseteinek felismerése. 
Erdei táplálkozási láncok összeállítása.  
A vadállomány szabályozása és az élőhely védelme közötti kapcsolat megértése. 
A környezetszennyezés, élőhely pusztulás következményeinek bemutatása konkrét 
példákon. 
Erdei életközösség megfigyelése terepen, vagy jellegzetes erdei növények, növényi 
részek vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése. A kullancsfertőzés elleni védekezés al-
kalmazása természetjárás során. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, spóra, barkavirágzat, makk-
termés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, pókszabású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszó-
láb. vésőcsőr. 
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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 fel-
használása során bekövetkezett változások vizsgálatával, a globális problémák helyi vetületeinek fel-
ismerésével. Aktív állampolgárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak és következményei-
nek felismerésén alapuló, a környezet védelméért való aktív együttműködésre való késztetéssel.  
A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj természeti és gazdasági-
társadalmi környezetének megismerésével.  
Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel kapcsolatos felelősségének megér-
tése a természetes és mesterséges életközösség különbségeinek megismerésével, a városi környe-
zetben 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 

Gazdasági ágazatok: mezőgazdaság, ipar, szol-
gáltatás. A gazdaság természeti feltételei.  
Településtípusok: tanya, falu, városjellemző képe, 
társadalmi, gazdasági szerepe. Élet a városban. A 
gazdasági ágazatok együttműködése. Hálózatok 
szerepe a lakosság ellátásában (víz-, energiaellá-
tó rendszer, közlekedési hálózat) 
A város mesterséges életközösségének, sajátos 
állatvilága: házi egér vándorpatkány, csótány, 
feketerigó, galamb, elszaporodásuk feltételei és 
következményeik 
A betegséget terjesztő állatok elleni védekezés 
formái. 
A háztartás anyag- és energiagazdálkodása. Víz- 
és energiafelhasználás. Környezetszennyezés és 
csökkentésének formái. Az anyag- és energiata-
karékosság lehetőségei. Szelektív hulladékgyűj-
tés. 
A lakóhelyi táj természetföldrajzi és gazdasági-
társadalmi jellemzői. 

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 szerepének bemutatása konkrét példákon. 
A falu és a város által nyújtott szolgáltatások összehasonlítása. 
A vasút- és közúthálózat szerkezetének vizsgálata: Előnyök és hátrányok bemutatása. 
A városi élőhely nyújtotta előnyök és hátrányok elemzése az állatok alkalmazkodásá-
nak vizsgálata során. 
Példák gyűjtése betegségeket terjesztő városi fajokra (például parlagi galamb, ván-
dorpatkány, róka) és az ezekkel kapcsolatos problémákra. A megoldási módok közös 
értékelése. 
A fenntarthatóságot segítő életvitel legfontosabb elemeinek bemutatása. 
A szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megismerése és gyakorolása az iskolában. 
A társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok kapcsolatának feltárása a lakóhely 
környezetében. 
Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismerése a 
lakóhelyen és környékén. 
A főváros látnivalóinak bemutatása önálló ismeretszerzéssel és feldolgozással. 
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Hazánk fővárosa, Budapest: földrajzi helyzete, 
gazdasági, kulturális 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 egés-
zséget veszélyeztető tényezők felismerése, az egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.  
Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőrzésében, sorsának, életpályá-
jának 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 jártas-
ság kialakítása az információk feldolgozásában, értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek elfogadá-
sa, segítése. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 

Testkép, testalkat, testtájak. Az emberi test mére-
tének, arányainak változásai az egyedfejlődés 
során. 
A mozgás szervrendszere. A vázrendszer és az 
izomzat fő jellemzői. A mozgás-szervrendszer 
felépítése és működése közötti kapcsolat. A ka-
maszkori elváltozások okai, következményei, 
megelőzésük lehetőségei. 
A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a kerin-
gés legfontosabb szervei. Kapcsolatok az anyag-
csere életjenségei, szervrendszerei között. 
Az egészséges táplálkozás alapelvei. A táplálék 
mennyisége és minősége. Az étkezések száma, 
aránya. 
A férfi és a női nemi szervek felépítése és műkö-

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, jelentésének és hatásainak felismerése. 
A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség 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 veszélyeinek bemutatása.  
Nemi szervek működésének serdülőkori változásai, a testalkat és a lelki tulajdonságok 
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dése. Serdülőkori változások. A két nem testi és 
lelki tulajdonságainak különbségei. A nemi szer-
vek egészsége, személyi higiéniája. 
Az egyedfejlődés szakaszai. Méhen belüli és mé-
hen kívüli fejlődés.  
A serdülő személyiségének jellemző vonásai. 
Az ember értelmi képességének, érzelmi intelli-
genciájának alapvonásai. 
Az önismeret és az önfejlesztés eszközei. Visel-
kedési normák, szabályok jelentősége az ember 
életében 
A családi és a társas kapcsolatok jelentősége. 
Veszélyforrások és megelőzésük lehetőségei a 
háztartásban, közlekedésben, sportolás közben. 
Az érzékszervek szerepe. A látó és hallószerv 
károsító hatásai. megelőzésük módja.  
Elsősegélynyújtás elemi ismeretei. 
Környezet és az ember egészsége. Fertőzés, be-
tegség, járvány. A leggyakoribb fertőző betegsé-
gek tünetei és megelőzésük módjai. Lázcsillapítás 
és diéta.  
Orvosi ellátással kapcsolatos ismeretek. 
Káros szenvedélyek. Az alkohol, a dohányzás, 
kábítószerek hatásai az ember szervezetére, 
személyiségére. 

összefüggéseinek elemzése. 
Férfi és női szerepek megkülönböztetése, fiúk és lányok jellemző tulajdonságainak 
összehasonlítása, kapcsolatba hozása a nemi szerepekkel. 
Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzőinek bemutatása.  
A kommunikáció jelentőségének bizonyítása különböző szituációkban. 
A konfliktusok okainak és következményeinek elemzése, a feloldás formáinak megis-
merése. 
Veszélyhelyzetek, kockázatok azonosítása különböző szituációkban. 
A viselkedés és a balesetek közötti oksági összefüggések vizsgálata. 
Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok és szokások megismerése, alkalmazá-
sa. 
Az ájult beteg ellátása. A sebellátás, vérzéscsillapítás 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 környezet szerepének bemutatása (irodalmi 
példák) a függőségek megelőzésében. 
A kipróbálás és a függőség összefüggéseinek megértése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, felszívódás, tápanyag, normál 
testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, vér, szív, kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hor-
mon, ivarsejt, magömlés, menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, betegség, fertőzés, 
járvány. 

4) Minimum és a minimumot meghaladó követelmények: 
a) A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energia-

változás szempontjából 
b) Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatá-

sok, alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 
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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 erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, kör-

nyezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. 
f) Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen kör-

nyezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti össze-
függéseket. 

g) Tudjon tájékozódni környezetében a világtájak és a térképvázlat segítségével, 
h) Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés 

folyamatában. Tudjon tájékozódni Magyarország térképén 
i) Legyen képes egyszerű térképvázlatot készíteni. 
j) Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére. 
k) Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait, igényelje az egészséges és esztétikus kör-

nyezetet. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez. 
l) Ismerje fel mikrokörnyezetében a környezetszennyezés veszélyforrásait, törekedjen káros hatásuk kialakulásának megelőzésére és a 

veszély elhárítására, 
m) Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalato-

kat értelmezni, rögzíteni, tanári segítséggel következtetéséket levonni, ítéleteket alkotni. 
n) Ismerje fel és tudja kiválasztani a megfigyelésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges anyagokat és eszközöket, 
o) Szerezzen megfelelő gyakorlatot az anyagok és eszközök takarékos és balesetmentes használatában, tartsa be a vizsgálódás sorrend-

jét és idejét, 
p) Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek 

saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei. 
q) Tudja a megadott szempontok szerint ismereteit rendszerezni. 
r) Legyen képes a lényeges és a lényegtelen dolgok elkülönítésére, keresse az okokat, és értse azok okozati kapcsolatait. 
s) Legyen képes ismereteit, jártasságait és képességeit hasznosítani a mindennapi életben. 
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27.8. 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 tovább élnek évezredekkel ezelőtti civilizációk vívmányai, minden új nemze-
dék sorsa függ az előzőétől. Az egyes korok és társadalmak embere kihívásokkal kellett, hogy szembenézzen, és válaszolnia kellett ezek-
re. A folyamatosság mellett tehát a folytonos változtatás alakította az emberi történelmet. Ismerjék fel a tanulók, hogy az értékek megőr-
zésének 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 iga-
zodni az 5-8. évfolyamok életkori sajátosságaihoz. Az érdeklődés felkeltésének a múlt élményszerű megjelenítésén, a történetek tanítá-
sán kell alapulnia. 

• Az 5-6. évfolyamos tanulókat a konkrét gondolkodás jellemzi. Éppen ezért a történetekből kiindulva lehet az eseményeket, tényeket, 
fogalmakat és összefüggéseket megtanítani. A történettanítás mellett a képszerű megjelenítésre törekvés teheti színesebbé az okta-
tást. Fontos azonban már ekkor is a kritikai szemlélet kialakításának megkezdése. 

• A 7–8. évfolyamok történelemtanítása nem jelent gyökeres változást az eddigiekhez képest, de továbblépést igényel az önálló véle-
ményalkotás, ismeretszerzés, a tananyag magasabb szintű feldolgozása terén. A történettanítás mellett a történelem megismerésének 
elmélyültebb, összetettebb módszereit kell alkalmazni. 

c) Az érdeklődés felkeltését szolgálja az is, hogy a történelmi események bemutatása mellett hangsúlyos szerepet kap az életmód, a min-
dennapok világának megrajzolása, különös tekintettel a gyermekek sorsára. 

2) Fejlesztési feladatok 
a) A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember eligazodjon saját vi-

lágában. Az azonosságtudat kialakulásának is előfeltétele. 
b) Nem lehet az általános iskolai történelemoktatásnak a feladata a múlt teljességre törekvő bemutatása. Képeket lehet csak felvillantani a 

történelemből. Meg kell alapozni az általános műveltség történelmi tárgyi tudását, úgy, hogy az ismeretek és a képességfejlesztés 
egyensúlyára törekszünk. Így lehet eredményesen felkészíteni a tanulókat a középiskolai tanulmányokra. 

c) A történelemoktatás feladata az ismeretátadáson és a képességfejlesztésen túl teret adni a nevelési célok megvalósításához. Az ese-
mények, történelmi személyek életének ismertetése alkalmat adhat az emberi társadalmak sokszínűségének, egymásra hatásának be-
mutatására, az egyetemes és az európai kultúra értékeinek megismertetésére. A múlt gazdag tárháza segítség lehet az iskola és a tör-
ténelemtanár szabadon megválasztott nevelési célkitűzéseinek megvalósításához. 

d) Az állampolgári ismeretek tanításának az a feladata, hogy segítsen eligazodni a jelenkor viszonyaiban, megtanítson a demokratikus 
közélet működésének elveire, jogi szabályozottságára, a demokratikus állam felépítésére. 

3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5. évfolyam: 
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4) Fejlesztendő kompetenciák 
a) Tanulás tanulása 
• A tankönyvi és egyéb képi információk feldolgozása tanári segítséggel. Képi információk gyűjtése. 
• Lelet és rekonstrukció összevetése. Rekonstrukciós rajzok és néprajzi képi források összehasonlítása. 
• Párhuzamok keresése a megismert történelmi élethelyzetek, események, életmód és mai életünk között. 
• Információk gyűjtése a tankönyv szövegéből és a tanári előadásból. A könyvtár használata információgyűjtésre történelmi személyisé-

gekről, eseményekről. Képi és szöveges információk összevetése. Képek jellemző vonásainak kiemelése, rendszerezése. 
• Egyszerűbb korabeli írásos források olvasása és értelmezése elsősorban tanári segítséggel. 
b) Anyanyelvi kommunikáció 
• Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról. 
• A megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. 
• Rajz, festmény, modell készítése történelmi eseményről, helyszínről, élethelyzetről. 
• Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése. 
• A tanári elbeszélés és a tankönyvi szöveg reprodukálása szóban és írásban vázlat, tanári kérdések segítségével. Írásban önálló szö-

veg elkészítése megadott kulcsszavak segítségével. 
• Egyszerű írásos források szövegének megértése, értelmezése tanári segítséggel és önállóan. 
• Történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönböztetése tanári segítséggel és önállóan. 
c) Matematikai kompetencia 
• Történelmi események időrendbe állítása. 
• Az őskor, az ókor és a középkor megkülönböztetése. A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. A Kr. e., Kr. u., illetve az évti-

zed, évszázad, évezred fogalmak megértése, gyakorlása. 
• Néhány, a kerettantervben szereplő alapvető évszám ismerete, amelyek tájékozódási pontként szolgálhatnak. 
• A kerettantervben felsorolt helyekhez események kapcsolása. Az események helyszíneinek megnevezése. 
• A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző méretarányú térképen és térképvázlaton. Tá-

volságok összehasonlítása. 
• A földrajzi és a történelmi atlasz összevetése az egyes időszakoknak és helyszíneknek megfelelően. Térképolvasás a térkép grafikái 

és a megismert térképjelek segítségével. 

 

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 kü-
lönböző emberi közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi korokban betöltött szerepét. Tu-
datosulnak benne az állam különböző társadalomszervező funkciói (munka megszervezése, védelem 
stb.). Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája teremtette meg, valamint a múlt emlékei, marad-
ványai megóvásra érdemesek. 
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Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből ismereteket szerezni az őskorról és 
az ókori Keletről, valamint azok valós és fiktív elemeinek a megkülönböztetésére a régi korokról szóló 
történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli kifejezésmódját. Megérti az időszámítás jelen-
tőségét és megismeri annak technikáját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a földrajzi térké-
pekhez viszonyítva is. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A történelem forrásai – múzeum-
pedagógiai órák (A régészet; Miről 
mesélnek a csontok) 
Az őskori ember mindennapjai, az 
újkőkori változások. 
Művészek és mesterek. 
Időmérés, időszámítás. 
Mezopotámia 
Egyiptom, a piramisok 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 tartalmának elemzése. (Pl. bibliai történetek meghallgatása, ol-
vasása alapján.) 
Kritikai gondolkodás:  
Valós és fiktív elemek megkülönböztetése. (Pl. Bábel tornya.) 
Kommunikáció: 
Ismertető az őskori szerszámokról, eszközökről; 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 írásban és szóban. (Pl. a piramisok, a kínai nagy fal; az írásfaj-
ták. 
Tájékozódás időben és térben: 
Az időszámítás kialakulásának okai és jelentősége. (Pl. időszalag készítése.) 

Minimum követelmények 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték. 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, társadalom, kultúra, vallás, többistenhit, 
egyistenhit. 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, 
évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetséghéber 
Biblia, zsidó vallás. 
Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes. 
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína, India. 
Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 
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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 történetek, a vallás és az olimpiai 
játékok kapcsolták össze. Látja, hogy az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a földjüket, váro-
sukat védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek közösségükért tett bátor, önfeláldozó 
magatartását. Megérti, hogy a történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség érdekében tett csele-
kedeteik 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 örökségünk 
kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és védelme. 
Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való összevetésére 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 állítására és időszalagon való elhelye-
zésére is. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A görög történelem hajnalán 
A trójai háború 
Az ókori olimpiák 
Athén, Spárta 
A görög-perzsa háborúk 
Athén fénykora és bukása 
A világhódító Nagy Sándor 
A család és a gyermek az ókori 
Görögországban 
Róma születése 
A hódító Róma 
Köztársaságból egyeduralom 
A császárság kora 
Városnézés az ókori Rómában 
Oktatás és kultúra az ókori Ró-
mában 
Rómaiak hazánk területén 
A kereszténység születése 
A kereszténység és a birodalom 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk gyűjtése a görög világról. (Pl. az életmód jellegzetességei.) 
Információk gyűjtése a görög-római világban lezajlott jelentősebb háborúkról képek és történelmi térké-
pek segítségével. (Pl. a görög-perzsa háborúk, a pun háborúk.) 
Történetek és képek gyűjtése az ókori római világból. (Pl. Romulus és Remus mondája; olvasmányok 
feldolgozása Róma fénykoráról.) 
Képszerű ismeretek gyűjtése az antik építészetről. (Pl. a görög és római építészet hasonlóságainak és 
különbségeinek összevetése.) 
Kritikai gondolkodás: 
Valóság és fikció szétválasztása egy-egy görög és római mondában. (Pl. a trójai faló története vagy Ro-
mulus 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. Colosseum, diadalívek. ) 
Kommunikáció: 
A görög világ főbb jellegzetességeinek bemutatása. (Pl. néhány monda szóbeli felidézése.) 
Szituációs játék. (Pl. az athéni demokrácia működése.) 
Rendszerező tábla készítése (pl. az ókori Hellászról és a Római Birodalomról). 
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A császárság válsága és a Római 
Birodalom bukása 

Tájékozódás időben és térben: 
Az Itáliai-félsziget elhelyezkedése, felszínének jellegzetességei. A Római Birodalom terjeszkedése. (Pl. a 
második pun háború nyomon követése történelmi térképen; a Római Birodalom helye Európa mai térké-
pén.) 
Az időszámítás technikájának gyakorlása. (Pl. a főbb görög és római események ábrázolása párhuzamos 
időszalagon.) 

Minimum követelmények Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

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, Jézus, Mária, József, Attila. 
Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, 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 alapítása), Kr. e. 490 (a ma-
rathóni 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 közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés szem-
pontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt is, hogy a társadalmi életet a szellemi és 
anyagi viszonyok együttesen határozzák meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi 
irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk van. Felismeri a középkori keresz-
tény államok kialakulása jelentőségét. 
Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, meghatározó vallásainak megkülönbözte-
tésére jellegzetességeik alapján. Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori ember éle-
tét, és fejleszti szóbeli kifejezőképességét erről szóló történetek elbeszélésével. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A népesség a középkorban 
Mi maradt a Római Birodalomból? 
Vallás és birodalom: az iszlám 
Nagy Károly udvarában 
A várak urai 

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 reneszánsz stílus jegyeinek megfigyelése festmények, 
szobrok és épületek képeinek segítségével; a vallási fanatizmus megnyilvánulásai.) 
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Múzeumpedagógiai óra: a lovagi 
élet 
A lovagvárak és lovagias lovagok 
A falvak és lakói 
A városok és lakói 
„Imádkozzál és dolgozzál” 
Múzeumpedagógiai óra: A közép-
kori egyház (Kaposszentjakabi 
apátság) 
Az ismeretszerzés a középkorban 
A középkor öröksége 

Kritikai gondolkodás: 
Társadalmi csoportok jellegzetességeinek felismerése, összevetése. (Pl. a bencés rend legfontosabb 
jellegzetességeinek ismerete; társadalmi csoportok [szerzetesek, lovagok] közös jellemzői.) 
A középkori városok jellegzetességeinek számbavétele, 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 feldolgozása játékos formákban. (Pl. apródból lovag – a 
lovaggá válás folyamatának megbeszélése dramatizált 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 évszámokkal való számítás gyakorlása. (Pl. a tanult ese-
mények elhelyezése az időszalagon.) 

Minimum követelmények 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás. 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
piac, politika, állam, államforma, politika, állam, államforma, királyság, császárság, egyeduralom, biroda-
lom, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

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, Német-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 mondakörből, 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. Fel-
ismeri a közösségi összefogás, áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében. 
Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedését, felismeri a keresztény 
értékrend máig ható elemeit és azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a közös-
ség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 
Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) 
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együttes feltárásával is. Felismeri a mondák és valóság közötti kapcsolatokat és ellentmondásokat egya-
ránt. Különböző források feldolgozása és ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A magyarok történetének kezdetei 
A magyar nép vándorlása 
Népek átutazóban 
Megtelepedés és kalandozások 
Múzeumpedagógiai foglalkozás: 
Hol és hogyan éltek őseink? 
Az államalapítás 
Szent István örökében 
A változások kora 
Koronázási jelvényeink 
IV. Béla és a tatárveszély 
A tatárjárás és az újjáépítés 
Árpád-kori emlékeink 
„Az egynyelvű és erkölcsű 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 legendáiból.) 
Kritikai gondolkodás: 
Forrásütköztetés a honfoglaló magyarok életmódjára vonatkozó ismeretek megbeszélése során. (Pl. az 
ősi magyar hitvilág és az új vallás összehasonlítása.) 
Történelmi személyiség jellemzése (pl. Szent István király Intelmeinek rövid részletei alapján). 
Kommunikáció: 
Beszámolók, kiselőadások tartása. (Pl. Csaba királyfi, a vérszerződés, a fehér ló mondája.) 
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 jelentősebb Árpád-házi uralkodók elhelyezése az időszalagon.) 

Minimum követelmények 

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, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfogla-
lás, 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, Székesfe-
hérvár, 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). 
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B. 6. évfolyam: 

5) Fejlesztendő kompetenciák 
a) Tanulás tanulása 
• A tankönyvi és egyéb képi információk feldolgozása tanári segítséggel. Képi információk gyűjtése egy adott témáról. A képek közti ösz-

szefüggések felismerése, rendszerezése. 
• Korabeli építészeti és tárgyi emlékek megfigyelése a lakóhelyen vagy közelében, múzeumokban. Korabeli használati tárgyak, leletek 

funkcióinak megismerése. 
• Filmélmények felidézése és értelmezése, oktatófilmek elemzése tanári segítséggel. 
• A korosztálynak készült történelmi tárgyú lexikonok, enciklopédiák, ismeretterjesztő könyvek használata. 
• Egyszerűbb korabeli írásos források (legenda, krónika, históriás ének, emlékirat) olvasása és értelmezése elsősorban tanári segítség-

gel. A kerettantervben megjelölt személyek, fogalmak összekapcsolása. Egyszerű mennyiségi mutatók (lakosság, terület,) gyűjtése, ér-
telmezése és összevetése. 

• A középkorból eredeztethető ma is élő népi hagyományok, szokások gyűjtése. 
b) Anyanyelvi kompetencia 
• A látott építészeti, tárgyi emlékek jellemzőinek bemutatása emlékezetből. 
• Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról. 
• Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról a megismert fogalmak felhasználásával. Megadott kulcsszavak segít-

ségével írásban önálló szöveg elkészítése. 
• Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése. 
• Életképek összeállítása és megjelenítése adott témáról előzetes kutatómunka alapján, tanári segítséggel. 
• Kérdések megfogalmazása egyszerű korabeli írásos forrásokról, tanári segítséggel. 
• Kiselőadás tartása egy-egy könnyebben feldolgozható történelmi eseményről, történelmi személy életrajzáról. 
• Érvek és ellenérvek szembeállítása alternatívák és ellentétes nézetek esetén a történelemben tanári segítséggel. 
c) Matematikai kompetencia 
• A tárgyalt nagy történeti korszakok elhatárolása tanári segítséggel. 
• A történelmi múlt jelenben való továbbélésének felismerése. Törtélelmi események időrendbe állítása. 
• Annak gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy a különböző területeken végbement események közül melyik történt előbb, me-

lyik később. 
• A tájékozódási pontként megtanítandó kerettantervi, alapvető évszámok ismerete. 
• A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző méretarányú térképen és térképvázlaton. 
• A földrajzi elhelyezkedés és a történetekben megjelenő események összefüggéseinek felismerése tanári segítséggel. 
• Országok területi változásainak megfigyelése különböző történelmi térképeken. 
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Tematikai egység A Magyar Királyság virágkora 
Órakeret 

15 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben megismert személyes tulajdon-
ságaik 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 
hősiességének máig ható példáját. Felismeri az összefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő 
nép életében. 
Felismeri a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, csoportok tetteinek megin-
dokolására, valamint történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értel-
mezi a képi és írásos források szövegét. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A királyi hatalom megerősítése I. 
Károly idején. 
Nagy Lajos, a lovagkirály. Főbb 
törvényei. 
Egy középkori város: Buda. 
Hunyadi János törökellenes har-
cai. 
A nándorfehérvári diadal. 
Hunyadi Mátyás uralkodása és 
reneszánsz udvara. 
Uralkodók és államférfiak. 
A mohácsi vereség és követ-
kezményei. Buda eleste. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk szerzése, rendszerezése és értelmezése szöveges és képi forrásokból (pl. I. Károly politikai 
és gazdasági intézkedése írásos és képi források felhasználásával). 
Történeti események feldolgozása mai szövegek és rövid korabeli források alapján (pl. a nándorfehérvá-
ri győzelem) 
Kritikai gondolkodás: 
Lelet és rekonstrukció összevetése. (Pl. egy vár romjai és makettje.) 
Kommunikáció: 
Tanulói kiselőadások tartása. (Pl. Élet a középkori 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 eseményei-
ről). 

Értelmező kulcsfogalom 
Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 
Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gazdaság, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, törvény, királyság, 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. Szu-
lejmán. 
Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 
Évszámok: 1308 (I. Károly trónra lépése), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralko-
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dása), 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, kezdeményezőképesség (tudományos felfe-
dezések 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 fejlet-
tebb népek, államok erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, 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 amerikai életmódra. Megérti a 
XVI-XVII. századi vallási megújulás okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a 
kora újkori „fényes udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges források együttes kezelésére, 
a történelmi és földrajzi atlasz együttes használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élet-
helyzetek, események és mai életünk között. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A földrajzi felfedezések okai és 
céljai. Hódítók és meghódítottak. 
Felfedezők, feltalálók. 
A felfedezések hatása az euró-
pai (és amerikai) életre. 
A reformáció és a katolikus 
megújulás. 
Történelemformáló eszmék. 
Az alkotmányos királyság létre-
jötte Angliában. 
A Napkirály udvara. 
A felvilágosodás kora. Történe-
lemformáló eszmék. 
Az észak-amerikai gyarmatok 
függetlenségi harca. Az Egyesült 
Államok létrejötte. 
Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk szerzése és rendszerezése tanári elbeszélés, tankönyvi szövegek és képek alapján. (Pl. a 
Kolumbusz előtti Európán kívüli világról.) 
Következtetések levonása a feldolgozott információkból. (Pl. a reformáció fő tanításai egy Luther-
szövegrészlet alapján.) 
Írásos vagy rajzos vázlat elemzése. (Pl. a királyi önkényuralom és az alkotmányos királyság jellemzői.) 
Kritikai gondolkodás: 
Különbségek azonosítása egy-egy történelmi jelenség kapcsán (pl. a felfedezések okai és céljai). 
Kommunikáció: 
Beszámolók készítése. (Pl. egy felfedező útja.) 
Saját vélemény megfogalmazása (pl. a felvilágosodás jelentőségéről). 
Összehasonlító táblázatok készítése (pl. a katolikus és protestáns vallások különbségeiről). 
Tájékozódás időben és térben: 
A korszak néhány kiemelt eseményének elhelyezése az időszalagon. 
Néhány kiemelt esemény megjelölése kontúrtérképen. (Pl. a felfedező utak és az első gyarmatok.) 

Értelmező kulcsfogalom 
Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, értelmezés, jelentő-
ség. 
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Tartalmi kulcsfogalom 
Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gazdaság, termelés, keres-
kedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, politika, állam, államszervezet, alkotmányos királyság, 
köztársaság, parlamentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, 
felvilágosodás, alkotmány. 
Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington. 
Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 
Évszámok: 1492 (Kolumbusz Amerikában), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi 
nyilatkozat). 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás 
Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a törökellenes harcok világáról, az „igazságos” Mátyásról, va-
lamint 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 széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a hó-
dítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még egy vereség esetén is a behó-
dolás 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 poli-
tikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi törekvések saját céljával ellentétes 
hatást válthatnak ki. Képes egymásnak ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése múzeumok, 
várak felkeresésére határokon innen és túl. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A három részre szakadt ország 
lakóinak élete. 
Végvári harcok – végvári hősök. 
A nagy várháborúk éve (1552). 
Békék, háborúk, hadviselés. 
Reformáció és katolikus megúju-
lás Magyarországon. 
Az Erdélyi Fejedelemség arany-
kora Bethlen Gábor idején. 
Élet a török hódoltságban. 
Öltözködés, divat 

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 jellegzetességeinek összevetése. 
A személyiség szerepe a történelemben. (Pl. II. Rákóczi Ferenc élete, pályaképe.) 
Kommunikáció: 
Kiselőadás tartása a reformációról és ellenreformációról. (Pl. kulturális hatásuk elemzése.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Történelmi térkép elemzése. (Pl. információk gyűjtése a három részre szakadt ország térképének segít-
ségével, etnikai változások a XVIII. századi Magyarországban.) 
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Habsburg-ellenes harcok és val-
lási mozgalmak a XVII. század-
ban, a török kiűzése. 
A Rákóczi-szabadságharc. 
Az ország újjáépítése, a hódolt-
sági területek benépesítése. 
Kisebbség, többség, nemzetisé-
gek. 

Értelmező kulcsfogalom 
Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, értelmezés, törté-
nelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 
Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, népességfogyás, életmód, vá-
ros, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, 
rendelet, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

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. Rákóczi Ferenc, Mária Teré-
zia, II. József. 
Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen. 
Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 (Buda visszavívása), 1703-
1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740-1780 (Mária Terézia). 

Tematikai egység A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon Órakeret 21 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan a szabadság, egyenlőség, testvériség esz-
méinek együttese nagy társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és gazdasági 
átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata feltárhatja a személyes 
és közösségi sors közötti összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az válik 
történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes érdekei elé helyezi a közösség hosszú 
távú érdekeit. 
Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbségeket. Értékeli a polgári nemzetál-
lammá válás békés és erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a szabadság-
harc tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi személyiségei példamutató 
életét és munkásságát. Megismeri a reformkor legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek jelentősé-
gét a korábbi magyarországi és a korabeli európai viszonyok tükrében. Képes a történeti forrásokon túl 
más tantárgyak ismereteinek, információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi 
térképek segítségével. 
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Témák Fejlesztési követelmények 

A francia forradalom és vívmá-
nyai. A jakobinus terror. 
Napóleon felemelkedése és bu-
kása. 
Uralkodók és államférfiak. 
Az ipari forradalom első feltalálói 
és találmányai. 
Közlekedés, úthálózat, hírközlés. 
Széchenyi István elméleti és 
gyakorlati munkássága. 
A reformkori rendi országgyűlé-
seken felmerülő fő kérdések. 
Kossuth Lajos programja és sze-
repe a reformkorban. 
Az 1848-as forradalom. 
A szabadságharc fontosabb csa-
tái és jeles szereplői, a többség 
és kisebbség összefogása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés tanári elbeszélés és vázlatrajz alapján. (Pl. Széchenyi és Kossuth reformkori tevékeny-
sége.) 
Következtetések levonása rövid közjogi forrásrészletekből. (Pl. az Emberi és polgári jogok nyilatkozatá-
ból.) 
Példák gyűjtése szöveges források alapján a többségi és kisebbségi társadalom összefogására: A zsidó 
közösség szerepe a szabadságharc eseményeiben és az ezért kivetett kollektív hadisarc; a nemzetisé-
gek szerepe. 
Kritikai gondolkodás: 
Változások és hatásaik nyomon követése. (Pl. a szabadságharc bukásának következményei.) 
Érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása. (Pl. Robespierre zsarnok vagy forradalmár?) 
Kommunikáció: 
Tanulói kiselőadás jelentős történelmi személyiség életéről. (Pl. Wesselényi Miklósról, Kölcsey Ferenc-
ről.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Jelentős események egymásra hatásának vizsgálata. (Pl. a forradalom és a pozsonyi rendi országgyű-
lés történései.) 

Értelmező kulcsfogalom 
Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelmezés, jelentőség, törté-
nelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, forradalom, felemelkedés, lesüllyedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgaz-
dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, királyság, köztársaság, államszerve-
zet, 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, válasz-
tójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény. 
Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi 
Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem Jó-
zsef. 
Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 
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), 
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1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos 
kivégzése). 

 

6) 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 megismeré-

sével. 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 közösségek érdekében végzett tevékeny-

ségek szempontjából értékeli. 
f) Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. 
g) Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi 

viszonyokat és a mindennapokat.  
h) Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen befolyásolják. 
i) Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek létfenntartását. 
j) Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásá-

hoz vezet. 
k) Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 
l) Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialaku-

lásának alapjául szolgálnak. 
m) Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben összekapcsolódnak. 
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, tárgya-

kat, épületeket felismerni. 
p) Legyen képes a történetek feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, il-

letve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 
cselekedeteket. 

q) Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok 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 készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 
t) Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 
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u) Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány 
kiemelkedő esemény időpontját. 

v) Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány ki-
emelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 

w) Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére. 

C. 7-8. évfolyam: 
Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általá-
nosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb összefüggésekbe ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő társadalmi, 
állampolgári és gazdasági ismeretek a történelemmel együtt a korábbiaknál nagyobb lehetőséget kínál az állampolgárságra, demokráciára ne-
velésre. A nemzeti azonosságtudatra és a hazafiságra nevelés követelménye pedig Trianon utáni történelmünkben a határon túli magyarság 
sorsát nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja tárgyalni. Fontos az európai integráció és a globalizáció folyamatának összeegyez-
tetése az egészséges nemzeti azonosságtudat kialakításával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompeten-
cia készíti elő tanulóinkat a közügyekben való részvételre. Ez elsősorban a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek keretében valósul 
meg. Tárgyunkon keresztül is elérendő fontos cél a hatékony, önálló tanulás és a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind 
magasabb szintre emelése is. 

A 7–8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is képessé válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a 
múltat megjelenítő történettanításnál ez már jobban közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a képszerűség 
elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető 
módszereit elsajátíttassuk. A két évfolyam anyaga az elmúlt másfél évszázad történelmét dolgozza fel. A társadalmi, állampolgári és gazdasági 
ismeretekkel együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, hogy megértsék saját korukat, másrészt, hogy a jelenben felmerülő kérdésekre fő-
ként a közelmúlt történelmében keressenek és kapjanak válaszokat. Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy a demokrácia értékeinek 
bemutatásával felkészítsük őket a felelős állampolgári létre és a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon 
kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való eligazo-
dásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást 
eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia – széles körben hasznosíthatók az isko-
lán kívüli életben is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompe-
tencia fejlesztéséhez. Az általános nevelési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára való nevelést, a máso-
kért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a tanulókban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb 
mértékben a pályaorientációt is. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalomtudományi ok-
tatás lezárását jelentik az iskolatípuson belül. A témakörök a történelmi tudásra építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják 
a korábban megismert társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, illetve viszonyrendszereket. E témák feldolgozása ugyanakkor előkészítés 
is a továbblépésre, hiszen ez az év fordulópontot jelent a tanulók többségének életében. 14 éves kortól felgyorsul a szocializáció. Egyre fonto-
sabbá válik az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, valamint tudatos gyakorlása, a gazdaság működésének átlátása, a vállalkozói 
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szemlélet kialakulása, valamint a bonyolult társadalmi viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre aktívabb önálló fogyasztókká válnak, ezért 
fontos, hogy e téren is a tudatosság jellemezze döntéseiket. A tantervben szereplő jelenismereti témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok tár-
sadalmi beilleszkedését, egyéni érvényesülésülését és közösségi felelősségvállalását. Elsősorban azon képességek megerősödését kívánják 
támogatni, amelyek birtokában a tanulók el tudnak igazodni számukra ismeretlen helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni azokra a problé-
mákra, amelyekkel szembesülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, dönteni tudnak, valamint az általános emberi és polgári normáknak 
megfelelő módon viselkednek. 

Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül vagy tanulási irányuk megválasztásával elindulnak a mun-
ka világa felé. Számukra külön is fontos lehet mindaz, amivel e témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, valamint a gazda-
sági és a pénzügyi kérdésekről való reális gondolkodás megalapozásához. 

Mind a XX. századi történelem, mind a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei is számos izgalmas lehetőséget kí-
nálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. Ezek az egységek a tanulási folyamat bármely pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol tá-
mogatják az adott korszak jobb megértését – hozzájárulva egyúttal a médiaismeret sajátos fejlesztési céljainak a megvalósulásához is. 
 

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a középkori és az újkori Európa törté-
netéből. Amerika felfedezése, a felfedezők élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848-1849-es 
magyar forradalom és szabadságharc eseményei. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés megjelenésének jellemzőit, a 
nemzetépítést, mint a közösségteremtés új formáját. Tudatosul benne a nemzetállamiság társa-
dalmi összetartó ereje.  
Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítására, a XIX. századi Európa 
és Észak-Amerika történelme közös vonásainak egybevetésére. Felismeri, hogy a középkori és az 
újkori vezető államok közül néhány a XIX. században és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és 
gazdasági életben. Megismeri és képes mérlegelni a tudományos és technikai fejlődés pozitív és 
negatív oldalát egyaránt. Megérti és értelmezi a változások lényegét, képes saját vélemény kifejté-
sére, önálló kutatómunkával történő alátámasztására. Képes az egyes események nyomon köve-
tésére és értelmezésére térképen, bizonyos tények, adatok felkutatásával. 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az olasz és a német egység 
Polgárháború Észak-Amerikában. 
A brit világbirodalom 
Technika és művészetek a XIX.-XX. 
század fordulóján 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk gyűjtése lexikonokból, az internetről vagy könyvtári kutatással. (Pl. a közlekedés fejlő-
dése a lovas kocsitól az autóig.) 
Kritikai gondolkodás: 
Magyarázat az egységes államok kialakulásának történelmi okaira. (Pl. az Egyesült Államok meg-
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Az elsők. 
Társadalom a XIX.-XX. század fordu-
lóján 
Küzdelem a munkások helyzetének 
javításáért 
A „nagyhatalmak” vadászterületei a 
Távol-Kelet és a Balkán 

születése.) 
Kommunikáció: 
Beszámoló készítése valamilyen témáról. (Pl. a korszak magyar tudósai, feltalálói.) 
Tájékozódás időben és térben: 
A tanult földrajzi helyeknek térképen történő megkeresése. 
Vaktérkép (pl. a központi hatalmak és az antant országok berajzolásához). 

Értelmező kulcsfogalom 
Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, életmód, gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, kereskede-
lem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyedura-
lom, önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, közigaz-
gatás, birodalom. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociáldemokrácia, tömeg-
kultúra. 
Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. 
Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 
Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az Egyesült Államokban), 1871 (a 
Német Császárság létrejötte). 

Tematikai egység Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 
A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar polgári átalakulás elhelyezése 
időben és térben, a XIX. századi Európa viszonyai közepette. Iskolai megemlékezések: az aradi 
vértanúk emléknapja. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak benne a zsarnoki intézkedések hátrányai. 
A nemzetek közötti szembenállás feloldásaként felismeri és elfogadja a kölcsönös engedményeken 
alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. Megismeri és megbecsüli a békés országépítő 
munka eredményeit, értékeit. 
Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, kiemelkedő gazdasági és társadalmi folyama-
tait, fontosabb történéseit a XIX. század második feléből. Megérti, hogy az adott lehetőségek minél 
teljesebb körű kihasználása európai összehasonlításban is jelentős előrelépést hozott, és megérti, 
hogy ez a siker különböző nemzetiségű, nyelvű, vallású emberek békés, egymást kölcsönösen 
elfogadó együttműködésének is az eredménye. Képes elemezni a korszak eredményeit, összeha-
sonlítva a korábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a korabeli európai viszonyokkal. Látja a 
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kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország modernizálásában és e folyamatban a hazai zsidó-
ság szerepét. Értékeli egy-egy jeles politikus, személyiség munkásságát. 

Témák Fejlesztési követelmények 

Önkényuralom és ellenállás 
Az osztrák-magyar kiegyezés 
A dualizmus rendszere 
A gazdaság fejlődése a dualizmus 
időszakában 
Új állami feladatok: egészségügy, 
szociálpolitika 
Társadalmi változások Magyarorszá-
gon a XIX. század második felében 
Falusi élet a dualizmus korában 
Művelődés a dualizmus kori Magya-
rországon 
Az oktatás fejlődése Magyarországon 
Gyász és ünnep 
A „boldog békeidők” alkonya: a dua-
lizmus válsága 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Az adatok oszlop- és kördiagramokban történő feldolgozása. (Pl. a korszak gazdasági fejlődésének 
jellemzői.) 
Ismeretszerzés írásos és képi forrásokból. (Pl. tájékozódás Budapest XIX. századi történelmi em-
lékeiről.) 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek és ellenérvek gyűjtése a kiegyezésről. (Pl. vita arról, hogy ez a lépés az ország megmenté-
sének vagy elárulásának tekinthető-e.) 
Beszámoló a millenniumi eseményekről a kor fény- és árnyoldalait is bemutatva. 
Kommunikáció: 
A dualista rendszer államszerkezeti ábrájának elkészítése, és magyarázata. 
A kiegyezésben főszerepet játszó személyiség portréjának bemutatása (pl. Deák Ferenc, Eötvös 
József, Ferenc József). 
Tájékozódás térben és időben: 
Földrajzi, néprajzi (pl. honismereti) és történelmi térképek összevetése. 
Budapest fejlődésének nyomon követése (pl. korabeli és mai térképek alapján). 

Értelmező kulcsfogalom 
Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazda-
sági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskede-
lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, 
önkényuralom, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium, agrárország, emig-
ráció, amnesztia, vallási egyenjogúság. 
Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Kandó Kál-
mán, Bánki Donát. 
Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 
Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

Tematikai egység A nagyhatalmak versengése és az első világháború Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A nemzetállamok kialakulása Európában, mely 
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folyamat konfliktusokhoz vezet. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri az emberi élet értékeit kiélezett történelmi helyzetben, elutasítja a háború pusztí-
tásait, megérteti, elfogadja, sőt feladatának érzi a hősi halottak emlékének ápolását, felismeri a 
békés életviszonyok jelentőségét. 
Megismeri az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatokat, benne a szövetségkötéseket. A 
téma hazai vonatkozásaihoz ismereteket merít önálló gyűjtő- és kutatómunkával. Képes önállóan 
tájékozódni, a katonai eseményeket nyomon követni a térképen. Tudatosul benne, hogy Európa 
történelmének addigi legvéresebb időszaka az első világháború volt. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A „nagy háború” okai 
A világháború kezdete 
A világháború második szakasza 
Forradalom és bolsevik hatalomátvé-
tel Oroszországban 
Magyarország a háborúban. A világ-
háború vége 
A nagy háború nyomai Zselickisfalu-
don és Szennában 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Jegyzetek készítése Európa nagyhatalmainak vezetőiről. (Pl. II. Vilmos, Ferenc József, II. Miklós.) 
Ismeretszerzés a XIX. század végi nagyhatalmakról az internetről. 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek gyűjtése (pl. a háború törvényszerű kitörése, illetve annak elkerülhetősége mellett). 
Kommunikáció: 
Grafikonok, táblázatok elemzése, készítése az első világháború legfontosabb adatairól. 
Vita. (Pl. a politikusok szerepe és felelőssége az első világháború kirobbantásában.) 
Tájékozódás térben és időben: 
A történelmi tér időbeli változásai. (Pl. a határok újrarajzolása a háború után.)  
Vaktérképek készítése. (Pl. frontvonalak berajzolása.) 
Az események ábrázolása időszalagon. 

Értelmező kulcsfogalom 
Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 
Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevé-
kenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági teljesítmény, politika, állam, állam-
forma, államszervezet, birodalom, szuverenitás, háború, hadsereg. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátország, kétfrontos háború. 
Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós, Ferenc József, IV. Károly. 
Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 
Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború), 1917 (az 
oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel). 

Tematikai egység „Húsz év fegyverszünet”. A két világháború közötti időszak Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás 
A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása az előző évfolyam tanulmá-
nyai alapján. Az első világháború nagy csatái, új fegyverei, és a világégés következményei. 
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A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a győztesek érdekeinek megfelelően 
kötik meg. Felismeri a háború és a válságok következményeként a szélsőséges politikai erők befo-
lyásának növekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit, azonosítja a modern diktatórikus rend-
szerek jellemzőit, és elítéli azokat. 
Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes térképen nyomon követni a területi 
változásokat. Megérti a történelmi összefüggéseket, képes elemezni egyszerűbb háborús forráso-
kat. Felismeri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és diktatúrák közti vetélkedés 
jegyében telt el. 

Témák Fejlesztési követelmények 

Európa az első világháború után 
Demokrácia vagy diktatúra? 
A nagy gazdasági világválság és az 
Egyesült Államok 
Kommunista diktatúra a Szovjetunió-
ban 
Gyötrelmek a Gulágon 
Németország a két világháború kö-
zött. Hitler hatalomra jutása 
A gyűlölet öröksége 
Az első világháborút követő béke-
rendszer összeomlása 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretek szerzése a békekötés dokumentumaiból (pl. új országhatárok). 
Statisztikák összevetése (pl. az európai nagyhatalmak és gyarmataik – területük, népességük, ás-
ványkincseik alapján). 
Kritikai gondolkodás: 
Feltevések megfogalmazása a számunkra igazságtalan békéről. 
Az első világháború utáni békék történelmi következményei, és az abból eredő újabb konfliktusok 
felismerése. 
Többféleképpen értelmezhető szövegek és képi dokumentumok elemzése. 
Kommunikáció: 
A gazdasági világválság magyarázata, összehasonlítása napjaink gazdasági folyamataival. 
Diagramok készítése (pl. termelési és munkanélküliségi adatokból). 
Tájékozódás térben és időben: 
Az események és az évszámok elhelyezése a térképen. 

Értelmező kulcsfogalom 
Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 
város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erő-
forrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági válság, politika, 
állam, államforma, államszervezet, egyeduralom, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, köz-
igazgatás, birodalom, szuverenitás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, 
kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, részvény, gazdasági válság. 
Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 
Topográfia: Szovjetunió, New York. 
Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a Szovjetunió megalakulása), 



269 
 

1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése). 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni békediktátumról és a trianoni 
Magyarországról. Iskolai megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló azonosítja a nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti különbséget, felismeri a politikai 
kalandorság jellemzőit és következményeit. Tudatosul benne a trianoni békediktátum és 
országcsonkítás igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként éli meg azt. Megérti, hogy egy-egy 
nemzet érdekérvényesítése legtöbbször egy másik nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt nem 
egyszer végzetes katasztrófaként éli meg. 
Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és egymás mellé állításával önálló 
véleményt alkot az adott korszakról. Ezek alapján a korszak és szereplői tevékenységét kiegyensú-
lyozottan értékeli, elismerve azok eredményeit, de nem elhallgatva bűneit sem. Felismeri, hogy a 
két háború közötti magyar politikát döntően a trianoni döntésre választ adó revízió határozta meg. 
Képes térképen bemutatni a Trianont követő területi változásokat, majd a revíziók ideiglenes ered-
ményeit is. 

Témák Fejlesztési követelmények 

Forradalom és kommunista diktatúra 
Az ellenforradalom hatalomra jutása. 
A trianoni békediktátum 
A bethleni konszolidáció 
A szomszédos államok magyarsága 
Magyarország a gazdasági válság 
idején 
A Harmadik Birodalom árnyékában 
Társadalom és életmód a két világ-
háború közötti Magyarországon 
Oktatáspolitika és kultúra a Horthy-
korszakban 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk gyűjtése, grafikonokból, táblázatokból, szöveges forrásokból (pl. a Magyarországra 
nehezedő háború utáni terhekről). 
Korabeli képi információforrások feldolgozása (pl. plakátok, képeslapok, újságillusztrációk). 
A kor helyi és lakóhely környéki építészeti emlékeinek felkeresése. 
Kritikai gondolkodás: 
Az 1918-1920 közötti folyamatok értelmezése. 
Kommunikáció: 
Saját vélemények megfogalmazása történelmi helyzetekről (pl. a király nélküli Magyar Királyságról). 
Információk gyűjtése, elemzése, érvek, ellenérvek felsorakoztatása (pl. a trianoni békediktátummal 
kapcsolatban). 
Tájékozódás térben és időben: 
A revízió határmódosításainak nyomon követése, térképek és táblázatok segítségével. 

Értelmező kulcsfogalom 
Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó 
réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség. 
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Fogalmak, adatok 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzópolitikai 
antiszemitizmus, numerus clausus, konszolidáció, revízió, zsidótörvény. 
Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál. 
Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 
Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. március (a Magyarországi Ta-
nácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Tria-
non), 1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi döntés). 

Tematikai egység A második világháború. Magyarország részvétele a háborúban Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 
Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális törekvések, gazdasági törések 
a XX. század első felében. Iskolai megemlékezések: a holokauszt emléknapja. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző formáit, elutasítja az ún. fajelméletet, felis-
merve annak következményeit. Tudatosulnak benne a hátországot sem kímélő háborús pusztítá-
sok. A frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül felismeri a háború kegyetlensé-
gének és a hősi helytállás kettősségét. 
Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb eseményeit, és önálló véleményt alkot 
azokról. A korszak tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi igazságosság iránti igény, 
az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek tiszteletének fejlesztése, valamint a béke 
megőrzése fontosságának belátása. Tudatosulnak benne azok az okok, amelyek a pusztító hábo-
rúhoz vezettek, és melynek része a népirtás és a holokauszt. Képes önálló tudásbővítésre az isko-
lán kívül szerzett ismeretek (pl. filmek) felhasználásával. Ismeri és ábrázolni tudja (pl. időszalagon, 
rendszerező táblán) a háború fontosabb történései időrendjét, képes a térképen az egyidejűleg több 
fronton (és földrészen) is zajló események nyomon követésére. Tájékozott a háború fontosabb sze-
replőiről, megfelelően értékelve a tevékenységüket. Ismereteket merít az időszakot feldolgozó gyűj-
teményekből (lehetőség szerint a Holokauszt Emlékközpont anyagaiból is). 

Témák Fejlesztési követelmények 

A második világháború kezdete 
Európai háborúból világháború 
A totális háború 
A holokauszt 
Felülkerekednek a szövetségesek 
A második világháború vége 
Magyarország belépése a második 
világháborúba 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Írásos források, eredeti fotók és dokumentumfilmek feldolgozása (pl. a háború kirobbanásával kap-
csolatban). 
Önálló ismeretszerzés, majd beszámoló filmek alapján (pl. Ryan közlegény megmentése, Schindler 
listája, A bukás). 
Ismeretek szerzése a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, online adatbázisok segítségé-
vel (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban, illetve a holokauszt más jelentős hazai emlékhe-
lyén; az auschwitz-birkenau-i haláltábor helyén létrehozott emlékhely és múzeum megtekintése) 
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Magyarország a második világháború 
poklában 

Diagramok készítése, értelmezése (pl. a háborús erőviszonyok ábrázolása). 
Haditechnikai eszközök megismerése. 
Kritikai gondolkodás:  
Magyarázat arra, hogy hazánkat földrajzi helyzete és revíziós politikája hogyan sodorta bele a hábo-
rúba. 
Vita, elemzések, kiselőadások tartása a Horthy-korszak revíziós politikájával kapcsolatban. 
A tömeges kirekesztés és népírtás módjainak felismerése, elutasítása. (pl.munkatábor, koncentrá-
ciós és megsemmisítő tábor, GULAG). 
Annak vizsgálata, hogy a politikai antiszemitizmusnak milyen szerepe van a holokauszthoz vezető 
folyamatban. 
Kommunikáció: 
Fegyverek, katonai eszközök és felszerelések bemutatása (pl. repülők, harckocsik, gépfegyverek, 
öltözetek). 
Kiselőadások tartása, olvasmányok, filmek, elbeszélések alapján. 
Érvek, ellenérvek egy-egy vitára okot adó eseményről. (Pl. Pearl Harbor megtámadása; a partra-
szállás.) 
Tájékozódás térben és időben: 
A főbb háborús események időrendbe állítása térségenként, frontonként. 
Térképek elemzése, a folyamatok összefüggéseinek megértése, távolságok, területek becslése. 
Egyszerű stratégiai térképek és csatatérképek készítése. 

Értelmező kulcsfogalom 
Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, történelmi néző-
pont. 

Tartalmi kulcsfogalom 
Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, gazdaság, termelés, erőfor-
rás, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, állam-
szervezet, diktatúra, birodalom, emberi jog, polgárjog, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, 
roma/cigány népirtás, gettó, deportálás, partizán. 
Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 
Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima. 
Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. (Németor-
szág megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 1941. december 
7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), 1943. január (a doni katasztrófa), 1943. feb-
ruár eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német megszállása), 1944. 
június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hata-
lomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejező-
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dik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja). 

Tematikai egység Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének történetisége, a napi aktuális esemé-
nyek figyelése, az egyre szaporodó információk befogadása. Élmények, információk merítése a XX. 
századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes megosztottságának veszélyeit, képes en-
nek személyes sorsokon keresztül való átélésére. Látja a nukleáris háború lehetőségének veszélyeit. 
Tudatosulnak benne a demokratikus és diktatórikus társadalmi rendszerek közötti különbségek az 
emberi szabadságjogok biztosítása terén. Látja, hogy a demokrácia a közös döntés intézményrend-
szerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 
Felismeri, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák napjaink történéseit. Képes önálló-
an tájékozódni és véleményt alkotni az adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat 
összevetni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes történelmi folyamatok (pl. 
globalizáció) kérdésében. Képes akár egymásnak ellentmondó források értékelésére, értelmezésére 
a történelmi hitelesség szempontjából. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A világháború után 
A vasfüggöny leereszkedik (A két 
szuperhatalom, Európa kettészakad) 
A hidegháború kora (Dinoszauruszok 
harca, az álszocialista állam főbb jel-
lemzői, a jóléti államok Nyugaton) 
A kettéosztott Európa 
Helyi konfliktusok és háborúk 
Más földrészeken 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk rendszerezése és értelmezése (pl. az Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedésé-
ről). 
Információk szerzése a családok, gyermekek, nők helyzetéről a kettéosztott világban (pl. Európa 
nyugati és keletei felében és Észak-Amerikában). 
Kritikai gondolkodás: 
Kérdések megfogalmazása különféle eseményekhez kapcsolódóan. 
Egymásnak ellentmondó a források gyűjtése, elemzése és ütköztetése. 
Érvek gyűjtése azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a globalizáció közelebb hozza vagy eltávolítja-
e az egyes embereket egymástól. 
Kommunikáció: 
Önálló gyűjtőmunkán alapuló beszámoló (pl. a távírótól a mobiltelefonig címmel). 
Tájékozódás térben és időben: 
A NATO országok és a Varsói Szerződés tagállamainak azonosítása a térképen. 

Értelmező kulcsfogalom 
Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 
nézőpont. 
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Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasá-
gi tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 
gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államforma, köz-
társaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, diktatúra, 
emberi jog, polgári jog. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom. 
Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 
Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, 
Közel-Kelet, Izrael, Palesztina. 
Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1948 (Izrael Állam megalakulása), 1949 
(a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói Szerződés), 
1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása). 

Tematikai egység 
Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom 

leveréséig 
Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. Tanácsköztársaság Magyarországon. A kommu-
nista és szocialista eszmék. A második világháború következményei hazánkban. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakítását, megérti a kom-
munista diktatúra jellegét és lényegét. Értékeli az 1956-ban az idegen elnyomás és zsarnokság el-
len föllázadt emberek, közösségek bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben hősiességét, a 
hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. Együtt érez a szabadságharc 
hőseinek és áldozatainak sorsával, szolidáris velük. 
Felismeri, hogy a XX. században a két totalitárius diktatúra miképpen és milyen áldozatok árán ala-
kította a világ, és benne Magyarország sorsát. Megismeri a kommunista diktatúrák embertelensé-
gét, az ebből fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal jellegzetességeit, a vasfüggöny mögötti 
bezártság képtelen világát. Ismeretek merít az akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a 
vonatkozó múzeumok anyagából (lehetőség szerint a Terror Háza Múzeum és a recski Nemzeti 
Emlékpark anyagaiból is). Véleményt fogalmaz meg, melyet képes vitában képviselni. 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az ideiglenesség kora 
Két választás Magyarországon 
A párizsi békeszerződés 
A határon túli magyarok 
A Rákosi-korszak 
A Rákosi-vonal, Mindszenty József, 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk, adatok, tények gyűjtése, értelmezése (pl. a korszak tanúinak meghallgatása, jegyzetek 
készítése). 
Ismeret szerzése a diktatúrák történetéhez kapcsolódó emlékhelyek és múzeumok segítségével (pl. 
látogatás a Terror Háza Múzeumban, a recski munkatábor területén létesült emlékhely [recski Nem-
zeti Emlékpark] felkeresése). 
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Faludy György 
Reformtól a forradalomig 
1956. október 23. 
A forradalom győzelme 

Az 1956-os események nyomon követése több szálon. Adatgyűjtés, fotók, filmek. Vitafórum a visz-
szaemlékezésekről. 
Kritikai gondolkodás: 
Történelmi személyiségek (pl. Rákosi és társai). jellemzése. 
A felszámolt polgári életforma és az új élet körülményeinek összehasonlítása. 
Kommunikáció: 
Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 
Tájékozódás térben és időben: 
A magyar internálótáborok helyének megkeresése Magyarország térképén (pl. Recsk, Hortobágy). 
Az 1956. október 23. és november 4. közötti események kronológiai sorrendbe állítása. 
Magyarország vaktérképén az 1956-ban hazánkra törő szovjet csapatok útvonalának bejelölése. 

Értelmező kulcsfogalom 
Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, migráció, életmód, város, nemzet, nem-
zetiség; 
gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gaz-
dasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, köz-
igazgatás, szuverenitás, demokrácia, diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, vallásüldözés, egyház-
üldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kol-
lektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, 
Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Im-
re, Kádár János. 
Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 
Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második köztársaság és az új 
forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 1956. október 23. (a forradalom kitörése), 
1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete). 

Tematikai egység A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának kezdete. Integrációs törek-
vések a politikai és gazdasági életben, új katonai szövetségek létrehozása. A háború után a nemze-
tek közötti összefogásnak egyre nagyobb a szerepe. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri a kommunista államberendezkedés fejlődésképtelenségét, tudatosulnak benne a 
bukás körülményei és következményei. Megismeri a két világrendszer vetélkedésének főbb történé-
seit. Felismeri a szovjet típusú országokban végbemenő rendszerváltozás lényegi elemeit. 
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Képes a korszak főbb eseményeinek feldolgozására internet segítségével, korabeli sajtótudósítások 
és filmhíradók, valamint dokumentumfilmek felhasználásával. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A harmadik világ 
A hatvanas-hetvenes évek 
Történetek a hatvanas-hetvenes 
évekből 
Repedezik a szovjet tömb 
A szovjet tömb felbomlása 
Ami a hatvanas évek előtt elképzel-
hetetlen volt (a tudományban, társa-
dalomban, kultúrában) 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Adatok, képek gyűjtése a fegyverkezési és űrprogramról. 
Információk gyűjtése a nagyhatalmak politikai és gazdasági helyzetéről. Hasonlóságok és különb-
ségek felismerése, megfogalmazása. 
Kritikai gondolkodás: 
Problémák felismerése, a szocialista gazdaság egyre jobban megmutatkozó gyengeségeinek elem-
zése (pl. a tervutasításos rendszer). 
Érvek, ellenérvek gyűjtése a két rendszer (kapitalizmus és szocializmus) működésének értékelésé-
hez. Vitafórum rendezése. 
A lényeg kiemelése, a kulcselemek megértetése grafikonok és képek alapján. 
Kommunikáció: 
A szocialista és a kapitalista rendszer bemutatása szóban, kiselőadás tartása a szocializmusról 
források, olvasmányok alapján. 
Tájékozódás térben és időben: 
Történelmi térkép és mai földrajzi térkép együttes használata (pl. a közép- és kelet-európai orszá-
gok földrajzi helyzetének meghatározása). 

Értelmező kulcsfogalom 
Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, város, gazdaság, gazda-
sági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcso-
lat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 
polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcé-
gek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia. 
Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 
Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátor-
szág, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil. 
Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1989 (a 
berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlá-
sa), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia 



276 
 

szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO bombázása). 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek összeomlása. A Szovjetunió, 
a szovjet típusú rendszer története 1917-1990/1991 között. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló megismeri az 1956-ot követő kegyetlen megtorlást, tudatosul benne a társadalom és a 
hatalom közötti kényszerű kompromisszum eredménye és kártékony volta. 
Képes önálló vélemény alkotására a XX. század kelet- közép-európai népeinek történetéről. Meg-
ismeri hazánk útját a forradalom utáni megtorlástól a kádári időszak, a „legvidámabb barakk” főbb 
eseményein keresztül a rendszerváltozásig. 
A megélt és megírt történelem különbségeinek megfigyelése családtörténeti elemek felhasználásá-
val. 

Témák Fejlesztési követelmények 

A megtorlás 
A Kádár-rendszer első évei 
A hatvanas-hetvenes évek Magyaror-
szága 
Élet hazánkban a hatvanas-hetvenes 
években 
Hétköznapok a „legvidámabb barakk-
ban” 
A „puha diktatúra” 
A rendszerváltás előtt 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Önálló információgyűjtés a kádári diktatúra éveiről. (Pl. az 1956-os forradalom hőseinek elítélése; a 
szövetkezetek létrehozása.) 
Kritikai gondolkodás:  
Történelmi folyamat elemzése (pl. Magyarország útja a szocializmus bukásáig). 
Érvek gyűjtése ugyanazon korszak egyik, illetve másik történelmi szereplője mellett, illetve ellen. 
Kommunikáció: 
Beszélgetés a Kádár-rendszer élő tanúival. 
Tájékozódás térben és időben: 
Gazdasági, társadalmi, kulturális különbségek a magyar és a korabeli nyugat-európai társadalmak 
között. 

Értelmező kulcsfogalom 
Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit ré-
teg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazda-
sági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesít-
mény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, köztársaság, államszer-
vezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi 
jog, polgári jog, vallás. 

Fogalmak, adatok 
Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam, 
szamizdat, demokratikus ellenzék. 
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Személyek: Kádár János. 
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek. 
Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 
1985 (a monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újrate-
metése, a harmadik köztársaság kikiáltása). 

Tematikai egység 
Az ezredforduló. A globalizáció kiteljesedése. Az Európai Unió és 

Magyarország 
Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A nyugat-európai integráció 
kezdetei. A szovjet tömb felbomlása. Politikai fordulat a rendszerváltó kelet-európai államokban. 
A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az egypártrendszer működésének alapelvei. A 
pártállam csődjének okai és jelei a Kádár-korszak utolsó éveiben. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és hátrányait, képes megítélni a történelmi-
társadalmi kérdéseket, folyamatokat a demokratikus értékek jegyében. 
Belátja a globalizáció és a rendszerváltozás közötti összefüggéseket. Kialakul benne a kisebbsé-
gek, nemzetiségek iránti megértés, a demokratikus és a környezettudatos gondolkodás. Azonosul 
az egységes Európa gondolatával, felkészül a közéletben való tudatos részvételre. 
A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt tagadó álláspontokat kritikával 
illeti, a következményeket differenciáltan értékeli. 
Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése fontosságát, erősödik benne a haza 
iránt érzett elkötelezettség érzése. 
Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre (pl. a demokrácia játékszabályainak dramati-
kus módszerrel történő tanulása, a vitakultúra fejlesztése.) 

Témák Fejlesztési követelmények 

A közelmúlt háborúi, válsággócai 
A globalizáció 
Az európai integráció 
A tárgyalásos forradalom Magyaror-
szágon 
A harmadik Magyar Köztársaság első 
évtizede 
Hazánk külpolitikája és a határainkon 
túli magyarok helyzete a rendszervál-
tás után 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A személyes tapasztalatokra alapozott információk gyűjtése (pl. a televízió, a mobiltelefon, az in-
ternet) előnyeiről és hátrányairól. 
Kritikai gondolkodás: 
Környezeti és atomkatasztrófák értékelése egy mai tizenéves. 
A határon túl élő magyarok sorsának megismerése, a valós és fiktív elemek megkülönböztetése. 
Történetek, élő tanúk visszaemlékezései, azok meghallgatása (pl. a rendszerváltozás korának 
aktív szereplői és tanúi). 
Kommunikáció: 
Önálló vélemény megfogalmazása a szűkebb és tágabb környezetünket befolyásoló tényezőkről. 
Saját vélemény kialakítása a rendszerváltozás éveinek dilemmáiról és eseményeiről. 
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A médiumok hírei és a környezetben tapasztalt valóság összehasonlítása. 
Tájékozódás térben és időben: 
A rendszerváltás/rendszerváltozás ütemének összehasonlítása a volt szocialista országokban. 
Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlítása egy-
mással és a hazai viszonyokkal. 
Jelentősebb határon túli magyarlakta települések bejelölése vaktérképre. 
Azon területek/országok megjelölése, ahol a Kárpát-medencén kívüli magyarság legnagyobb cso-
portjai élnek (Amerikai Egyesült Államok, Izrael.) 

Értelmező kulcsfogalom 
Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, város, gazdaság, gazda-
sági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kap-
csolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszer-
vezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, em-
beri jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, integráció, euró, internet, tömegkommuniká-
ció. 
privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jog-
állam. 
Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland). 
Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépé-
se), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 
2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, közöttük Magyarország is). 
1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása ha-
zánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 

Tematikai egység Társadalmi és állampolgári ismeretek, médiaismeret Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai szabályok ismerete.  
Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése. 
Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok. 
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a fogyasztók/felhasználók és a médiatartalom-
előállítók. 
Információk saját környezet médiahasználati szokásairól. 
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A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek összeegyeztethetőségének problé-
mái. 
A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy vonalakban való áttekintése. Az 
önálló véleményalkotás gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban. 
A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása. 
Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az eltérő vonások felismertetése. 
Annak beláttatása, hogy minden közösséget a résztvevők által elfogadott írott és íratlan szabályok 
hoznak létre és tartanak fenn. A saját életre vonatkozó szabályok azonosítása. 
A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési 
módjának tisztázása, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Témák Fejlesztési feladatok 

Társadalmi szabályok 
A demokrácia alapjai 
A magyar állam működése 
Sokszínű társadalom 
Kommunikáció és tömegkommuniká-
ció 
Hírek, álhírek, reklámok 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Az államformákra és politikai rendszerekre vonatkozó történelmi ismeretek bemutatása szóban 
vagy írásban. 
A magyarországi törvényalkotás folyamatának megértése. 
A nyilvánosság politikai szerepének igazolása a médiából vett példák segítségével. 
A médiából vett példák azonosítása az alapvető emberi jogok érvényesülése, illetve megsértése 
témakörében. 
Társadalmi egyenlőtlenségek és egyenlőségek azonosítása történelmi példák alapján. 
Kritikai gondolkodás: 
Vita az állampolgári jogok és kötelességek viszonyáról, ezek magyarországi érvényesüléséről. 
A média és a politikai hatalom viszonyának elemzése konkrét példák alapján. 
Személyes tapasztalatok és korábban tanult ismeretek kapcsolása a szokás, a hagyomány, az 
illem, az erkölcs és a jog fogalmához. 
Különböző társadalmi szabályok összehasonlítása és tipizálása. 
Jogok és kötelezettségek egymáshoz kapcsolása a közösségi életben. 
Kommunikáció: 
Érvelés valamilyen diákjog érvényesítésének szükségessége mellett. 

Kulcsfogalmak 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, intézmény, szervezet, kor-
mányzás, demokrácia, diktatúra, szélsőséges pártok és mozgalmak, államszervezet, hatalommeg-
osztás. 
Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 
Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg, nyilvánosság. 
Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média 
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Fogalmak 

Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, közjó, politikai intéz-
mény, média, közélet, nyilvánosság. 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hivatal, egyenlőség, társa-
dalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség, előítélet, kirekesztés, gyűlöletkeltés, gyűlölet bűncse-
lekmény. 

Tematikai egység Gazdasági ismeretek Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 
A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes tapasztalatok. Kamatszámítás. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás hangsúlyozása. Néhány gazdasági-pénzügyi 
alapfogalom megismertetése. 
A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása a gazdasági szereplők azonosításán 
és a saját gazdasági szerepe tudatosításán keresztül. 
A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése. 

Témák Fejlesztési feladatok 

A gazdaság szereplői 
Pénz, infláció, árfolyam 
Pénzügyeink 
A családi költségvetés 
Gazdálkodj okosan! 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A piacgazdaság modelljének megalkotása, a szereplők és a piacok közötti kapcsolatrendszer 
megértése. 
Kiselőadások tartása a pénztörténet főbb korszakairól. 
Egy külföldi osztálykirándulás költségvetésének elkészítése – a valuták közötti váltás gyakorlásá-
val együtt. 
A családi és a személyes szükségletek, illetve vágyak számbavétele. Ezek rangsorolása és szimu-
lációs gyakorlat keretében való összevetése a reális lehetőségekkel. 
Különféle élethelyzetekhez kapcsolódó családi költségvetések tervezése. 
Számításokkal alátámasztott választás minimum két banki megtakarítási lehetőség közül. 
A háztartási megtakarítási lehetőségek azonosításának gyakorlása szituációs játék keretében. 
Lakossági folyószámla adatainak értelmezése. A családi bevételek és kiadások szerkezetének 
grafikus ábrázolása. 
Kritikai gondolkodás: 
Gazdasági-pénzügyi döntések szimulálása néhány feltételezett gazdasági változás tükrében. 
Nyert, illetve feláldozott haszon mérlegelése néhány gazdasági döntésben. 

Kulcsfogalmak 
Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 
Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem 
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Fogalmak 

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi közvetítő, bankjegy, 
pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befekteté-
si jegy, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció. 
társadalmi juttatás, tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti 
kiadás, nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, 
bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági folyószámla. 

 

7) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) Az újkori és modern kori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzmé-

nyeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása.  
b) Annak felismerése, hogy a modern nemzetállamokat különböző kultúrájú, vallású, szokású, életmódú népek, nemzetiségek együttesen 

alkotják 
c) A múltat és a történelmet formáló alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és 

a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 
d) Az új- és modern korban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbsé-

gek felismerése. 
e) A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és 

gondolkodás kialakulását, fejlődését. 
f) Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékeny-

ségek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 
g) Ismerje a XIX-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüg-

géseit. 
h) Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szerep-

lőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 
i) Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes ösz-

szefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarsá-
got közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

j) Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modern kor 
beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

k) Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok. 
l) Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel öt mil-

lió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban és a világ különböző 
részein, akik szintén a magyar nemzet tagjainak tekintendők. 

m) Tudja, hogy a holokausztnak többszázezer magyar áldozata is volt, és legyen tisztában ennek hazai és nemzetközi történelmi, politikai 
előzményeivel, körülményeivel és erkölcsi vonatkozásaival. 
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n) Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 
o) Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és 

napjainkból. 
p) Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 
q) Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, 

tárgyakat, épületeket felismerni. 
r) Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 
s) Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. 
t) Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, kü-

lönböző médiumok anyagából. 
u) Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 
v) Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 
w) Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 
x) Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 
y) Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 
z) Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különbö-

ző formáit. 
aa) Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz 

való viszonyát. 
bb) Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és mér-

legelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 

 

27.9. Biológia 

1) Általános nevelési célok 
a) Az általános iskolai biológiatanítás célja, hogy a természetismeretben elsajátítottakra építve, azt továbbfejlesztve olyan természetszem-

léletet, képességrendszert és személyiségjegyeket alakítson ki a tanulókban, mely során képessé válnak a természeti és társadalmi 
környezetben való eligazodásra, testi és lelki harmóniájuk megteremtésére. 

b) Ehhez az szükséges, hogy a tanulók lássák az anyagi világ egységét, sokszínűségét és változékonyságát. Értsék összefüggéseit, tör-
vényeit. Természeti környezetüket dinamikusan változó ökológiai rendszerként ismerjék meg. Szeressék ezt a környezetet, becsüljék és 
őrizzék meg értékeit. Tudatosuljon bennük testi és lelki egészségük megteremtésének fontossága. Legyenek érzékenyek környezetük, 
szervezetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következményeit. Alakuljon ki ben-
nük a környezetük és egészségük védelmének igénye. Sajátítsák el a kulturált egészség- és környezetvédő magatartás szokásrendsze-
rét. 

c) Szerezzenek megfelelő szintű jártasságot az önálló ismeretszerzés közvetlen és közvetett tanulási módszereinek gyakorlásában. 
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2) Fejlesztési feladatok 
a) értsék a földi élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus tényezőinek összefüggéseit, kölcsönhatásait, 
b) tudják az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb táplálkozási láncait alkotó élőlényeinek nevét, környezettel szembeni igényét, 

küllemét és életmódját, 
c) értsék és bizonyítsák példákkal az életközösségek legjellemzőbb ok–okozati összefüggéseit, kölcsönhatásait, 
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 leggyakoribb veszélyforrásait és azok kö-

vetkezményeit, 
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 megelőzésének 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 megteremtésére 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 együttműködve dolgozni, 
q) tudják információforrásként használni a könyvtárakat, múzeumokat, növény- és állatkerteket, kiállításokat, nemzeti parkokat és a médiát, 
r) lássák és értsék, hogy a tudásuk éppúgy örök emberi érték, mint az egészségségük vagy a becsületük, s törekedjenek ezek gazdagítá-

sára, védelmére. 

3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 7. évfolyam: 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Az élőlények környe-
zete és az életközös-
ségek 

Élő vagy élettelen. Szerveződési szintek 
Az élőlény és környezete 
Életközösség 
Kölcsön-hatások az életközösségben 
Táplálkozási szintek 
Anyag-áramlás az életközösségekben 
Az ember, mint környezeti tényező 

Sajátítson el alapszintű 
ökológiai szemléletet 
Ismerje az élőlények 
életközösségbeni helyét, 
és szerepét 

Ismerje az életközösségek 
bioszférában betöltött sze-
repét, veszélyeztetettségét 
és védelmük fontosságát 
ismerje az életközösségek 
bioszférában betöltött sze-
repét, veszélyeztetettségét 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Ökológiai lábnyom 
Levegő, víz, talaj szennyezés formái és következmé-
nyei 
Hulladékok 

és védelmük fontosságát 

Az élőlények rendsze-
rezése 

Rendszer az élők világában   A rendszerezés szerepe 
és helye a biológia tudományában. A rendszerezés 
alapelvei. Mesterséges és természetes rendszerek. 
Rendszertani kategóriák. A rendszertannal foglalkozó 
kutatók híres hazai és külföldi képviselői. 

Tudja a rendszertani kate-
góriákat 

Ismerje a tud. rendszere-
zés szempontjait, kategó-
riáit, a tudósok munkássá-
gának eredményeit 

A mikrobák világa 
Sejtmagnélküli és sejtmagvas egysejtűek: baktériumok, 
növényi és állati életmódot folytató egysejtűek általános 
jellemzői, egészségkárosító hatásuk és ökológiai jelen-
tőségük. 

Legyen képes megadott 
szempontok szerint a 
megismert élőlények 
rendszerezésére 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

A gombák országa Ismerje fel az élőlényeket, 
azok hasonlóságait, kü-
lönbségeit 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

A növények országa: Moszatoktól a harasztokig Legyen képes megadott 
szempontok szerint a 
megismert élőlények 
rendszerezésére 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

Virágos, magvas növények Ismerje fel az élőlényeket, 
azok hasonlóságait, kü-
lönbségeit 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

Az állatok országa: szivacsoktól a gyűrűs férgekig. Legyen képes megadott 
szempontok szerint a 
megismert élőlények 
rendszerezésére 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

A puhatestűek világa Ismerje fel az élőlényeket, 
azok hasonlóságait, kü-
lönbségeit 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

A legnépesebb állatcsoport Legyen képes megadott 
szempontok szerint a 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

megismert élőlények 
rendszerezésére 

A belső váz védelmében Ismerje fel az élőlényeket, 
azok hasonlóságait, kü-
lönbségeit 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

A levegő urai Legyen képes megadott 
szempontok szerint a 
megismert élőlények 
rendszerezésére 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

Az állatvilág csúcsán Ismerje fel az élőlényeket, 
azok hasonlóságait, kü-
lönbségeit 

Tudja önállóan rendsze-
rezni a tanult fajokat 

Forró éghajlati övezet 
élővilága 

Trópusi esőerdők 
Forró éghajlati övezet, egyenlítői éghajlat. Óriás fák, 
három lombkoronaszint Fajszegény cserje- és gyep-
szint Liánok Fán lakó növények 

Ismerje a trópusi esőerdő 
földrajzi helyét, környezeti 
tényezőit, főbb jellemzőit, 
az itt jellemző speciális 
életmódokat 

Tudja a trópusi esőerdő 
kialakulásának feltételeit, 
elterjedését, részletesen 
ismerje jellemzőit, tudjon 
fajokat felsorolni 

Esőerdők állatvilága: Gerinctelenek és gerincesek Ismerje fel képről a tanult 
állatokat és tudja a főbb 
jellemzőit 

Részletesen tudja jelle-
mezni a tanult fajokat, 
ismerje az élőlények 
életközösségbeni helyét, 
és szerepét, tudjon táplál-
kozási láncokat összeállí-
tani a megismert fajokból 

A kivilágosodó erdők: Trópusi lombhullató erdő, laza 
lombkoronaszint, dús gyep- és cserjeszint. Csimpánz, 
nílusi krokodil 

Ismerje a trópusi lombhul-
lató erdő életközösség-
ének földrajzi helyét, élő- 
és élettelen környezeti 
tényezőit, tudja a tanult 
fajok főbb jellemzőit 

Részletesen ismertesse 
az életközösség növény-
zetét és állatait, tudjon 
táplálkozási láncokat ösz-
szeállítani a megismert 
fajokból 

Átmeneti öv élővilága: Szavanna éghajlat és életközös-
ség, fűfélék, majomkenyérfa, akáciák, strucc 

Ismerje fel képről a tanult 
növényeket és állatokat és 
tudja a főbb jellemzőiket, 

Tudja a szavanna kialaku-
lásának éghajlati feltétele-
it, elterjedését, részletesen 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

ismerje az élőlények 
életközösségbeni helyét, 
és szerepét 

ismerje jellemzőit, tudjon 
fajokat felsorolni és jelle-
mezni őket  

Átmeneti öv állatvilága: gerinctelenek, gerincesek Tudja jellemezni a tanult 
fajokat főbb szempontok 
alapján és ismerje fel őket 

Értse és tudja példákkal 
bizonyítani a szavanna 
élőlényeinek környezet-
életmód- szervezet, vala-
mint a szervek felépítése 
és működése közti ok-
okozati összefüggéseket 

Térítői öv élővilága. A szárazság hazájában Sivatag 
éghajlat és életközösség jellemzői óriáskaktusz, egy-
púpú teve 

Ismerje fel és tudja jelle-
mezni a sivatagban tanult 
élőlényeket 

Ismerje a sivatagot kialakí-
tó éghajlati tényezőket, 
elterjedésüket, fajokat 

Trópusi termesztett növények 
Kakaófa Banán, Bors, Kávécserje, Manióka Datolya-
pálma, 

Ismerje fel a növényeket. Tudja jellemezni a tanult 
fajokat, ismerje felhasz-
nálhatóságukat 

A mérsékelt éghajlati 
övezet élővilága 

Meleg mérsékelt öv élővilága 
Mediterrán és monszun területek 
földrajzi helye, életfeltételei, szintjei, jellegzetes növé-
nyei: mandulafenyő, cédrusok, paratölgy és néhány 
fűszernövény (kakukkfű, rozmaring, levendula). Állatai 
közül a legjellegzetesebbek. 

Tudja a mediterrán terüle-
tek földrajzi helyét, a tanult 
fajok fontosabb jellemzőit 

Tudja ismertetni a mediter-
rán területek éghajlati 
adottságai és jellemzői 
közötti összefüggéseket, 
részletesen jellemezze a 
tanult fajokat 

Valódi mérsékelt öv élővilága 
Lombhullató erdőségek elterjedési területe, szintjei. A 
bükkös jellemzői 
A bükkerdők állatai 
nagy pele 

Ismerje fel és tudja a fon-
tosabb jellemzőit a tanult 
fajoknak 
Fontosabb jellemzői alap-
ján ismerje fel a fajokat 

Tudja részletesen jelle-
mezni a bükkösöket és 
fajait 
Ismerje fel és tudja jelle-
mezni a sivatagban tanult 
élőlényeket 

Valódi mérsékelt öv: füves puszták 
A végeláthatatlan préri 
földrajzi helye, növényvilága Állatai: prérikutya, villás-
szarvú antilop, prérifarkas. 

Ismerje fel képről a tanult 
növényeket és állatokat és 
tudja a főbb jellemzőiket, 
ismerje az élőlények 
életközösségbeni helyét, 

Részletesen tudja jelle-
mezni a tanult fajokat, 
tudjon táplálkozási lánco-
kat összeállítani a megis-
mert fajokból 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

és szerepét, 

Hideg mérsékelt öv élővilága 
Az északi fenyvesek 
Az élőlények alkalmazkodása a tajga környezeti ténye-
zőihez. Jellegzetes élőlényei: fenyők, nyírfák, áfonyák 
Állatok a tajgán: mókus, siketfajd, hiúz. 

Ismerje a tajga erdők élet-
közösségének földrajzi 
helyét, élő- és élettelen 
környezeti tényezőit, tudja 
a tanult fajok főbb jellem-
zőit 

Részletesen ismertesse 
az életközösség növény-
zetét és tudja jellemezni 
állatait, tudjon táplálkozási 
láncokat összeállítani a 
megismert fajokból 

A hideg éghajlati öve-
zet, a hegyvidék és a 
tenger élővilága 

Sarkköri öv élővilága 
Élet a tundrán 
előfordulása, környezeti adottságai, jellemző élőlényei: 
rénszarvaszuzmó, törpecserjék, rénszarvas. 

Ismerje fel és tudja a fon-
tosabb jellemzőit a tanult 
fajoknak 

Tudja ismertetni a tundra 
területek éghajlati adott-
ságai és jellemzői közötti 
összefüggéseket, részle-
tesen jellemezze a tanult 
fajokat 

A jég világa  
Élet az északi és déli sarkok környékén: jegesmedve, 
császárpingvin. 

Ismerje fel és tudja jelle-
mezni a tundrán tanult 
élőlényeket 

Ismerje fel és tudja jelle-
mezni a sivatagban tanult 
élőlényeket 

Magashegységek élővilága 
A függőleges övezetessége a mérsékelt övben. Párna-
növények, mohák, zuzmók, havasi gyopár. Állatai: szirti 
sas, zerge. 

Ismerje fel a tanult élőlé-
nyeket 

Tudja jellemezni növénye-
it, állatait, tudjon táplálko-
zási láncokat összeállítani 
a megismert fajokból, 

A tenger világa 
A tenger, mint élőhely. Életfeltételek változása a tenger 
régióiban. 

Ismerje a tengerekben 
uralkodó életkörülménye-
ket 

Tudja az életfeltételek ok-
okozati összefüggéseit 
értelmezni 

A nyílt vizeken 
Planktonok és planktonevők: füles medúza, hering, he-
ringcápa 

Ismerje fel és tudja a fon-
tosabb jellemzőit a tanult 
fajoknak 

Részletesen tudja jelle-
mezni a tanult fajokat, 
tudjon táplálkozási lánco-
kat összeállítani a megis-
mert fajokból 

Tengeri emlősök 
Kékbálna, kardszárnyú delfin 

Ismerje fel a tanult élőlé-
nyeket 

Részletesen tudja jelle-
mezni a tanult fajokat, 
tudjon táplálkozási lánco-
kat összeállítani a megis-
mert fajokból 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Parton és partközelben 
zöld- és barnamoszatok, mosdószivacs, közönséges 
polip, kárókatona, heringsirály, borjúfóka 

Ismerje fel a tanult élőlé-
nyeket 

Részletesen tudja jelle-
mezni a tanult fajokat, 
tudjon táplálkozási lánco-
kat összeállítani a megis-
mert fajokból 

Veszélyben az élővilág Tudja az élővilágot veszé-
lyeztető tényezők eredetét 

Ismerje fel felelősségünket 
a földi élet jövőjével kap-
csolatban 

 

B. 8. évfolyam 

 

Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Az emberi test felépí-
tése 

Az egységes egész 
Testünket felépítő anyagok, a férfi és a női testalkat 
különbségei, szerveződési szintek: sejt, szövet, szerv, 
szervrendszer, szervezet 

Ismerje az emberi test 
szerveződését 

Részletesen ismerje a 
testet felépítő anyagokat 
és arányait 

Testünk „építőkövei” A sejtek mérete, alakja, a sejt al-
kotói, szerepük, a sejt életjelenségei. 

Ismerje a sejtek alkotóit és 
szerepüket 

Tudja önállóan ismertetni 
a sejtek jellemzőit, életje-
lenségeit 

A hámszövetek közös jellemzői, fajtái. Speciális hámok. 
A hámok védelme. 
A test mélyebb rétegeiben Kötő- és támasztószövetek 
közös jellemzői, típusai, testbeni helyük, felépítésük és 
működésük. 
A mozgás szolgálatában, sima, a harántcsíkolt és a 
szívizom felépítésének és működésének különbségei. 

Ismerje fel szöveteket Tudja jellemezni a külön-
böző hámszöveteket 
Ismerje a kötő- és támasz-
tó-szövetek közös jellem-
zőit, fajtáit 
Tudja a sima-, a váz-, és 
a szívizom felépítését, 
testbeni helyét 

Sejtek, szövetek mikroszkópi vizsgálata  Ismerje a mikroszkóp ré-
szeit, tudja használni 

A bőr és a mozgás 
szervrendszer 

A szervezet és a környezet határán 
A bőr helyzete, mérete, rétegeinek és alkotóinak felépí-

Ismerje a bőr rétegeit, 
alkotóit 

Részletesen tudja ismer-
tetni az ember bőrének 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

tése, működése biológiáját 

A kamaszkori bőr és a tennivalók 
Kamaszkori bőrelváltozások. Bőrkeményedés, erőteljes 
szőrnövekedés, szeplő, fokozott izzadás, mitesszer, 
pattanás. Bőrelváltozások megelőzése, kezelése. Bőr-
típusok jellemzői 

Sajátítsa el a bőrápolás, a 
személy higiéné legfonto-
sabb ismereteit és gyakor-
latát. 

Ismerje fel a bőrelváltozá-
sokat, megelőzésüket, 
kezelésüket 

Mozgás szervrendszerünk 
A csontváz  
Csontkapcsolatok, a testtájak legfontosabb csontjai 

Ismerje a, a mozgás 
szervrendszer felépítését 
és működését 

Önállóan tudja ismertetni a 
csontvázról tanult ismere-
teket, összefüggéseket 

A csont és a vázizom 
A csont anyagai és tulajdonságai. A csöves és lapos 
csontok szerkezete. A vázizom felépítése, működése, 
mozgásszervek egészsége 

Ismerje a, a mozgás 
szervrendszer felépítését 
és működését 

Részletesen tudja ismer-
tetni az ember mozgás 
szervrendszerét 

Amit a bőr és a mozgás szervek elsősegélyéről tudni 
kell  
A mozgás szervrendszer kamaszkori változásai, beteg-
ségeinek, elváltozásainak megelőzése. 

Sajátítsa el az elsősegély-
nyújtás legfontosabb isme-
reteit és gyakorlatát. 

Az elsősegélynyújtás cél-
ja, feladata ismeretei 
Mentők értesítése 

A szervezet anyagfor-
galma 

Táplálékok, tápanyagok Táplálék, tápanyag, építő, fűtő 
és járulékos tápanyagaink 
Helyes táplálkozás 
A szervezet energia- és tápanyagszükséglete, helyes 
tápanyagarányok és mennyiségek. 
Jót, jól, egészségesen 
Az étkezési szokásokat befolyásoló tényezők. Étrend-
összeállítás és ételkészítés az egészség tükrében. 

Tudja használni az élelmi-
szerek, ételek tápanyagai-
nak energiatáblázatát  

Ismerje a táplálékok ösz-
szetevőit, a szervezetben 
betöltött szerepüket. 
Ismerje az egészséges 
táplálkozás szabályait 

A szájnyílástól a belekig 
A tápcsatorna szerveinek felépítése, működése 

Ismerje a legfontosabb 
szerveket, felépítésüket és 
a tápcsatorna folyamatait. 

A szervek és működések 
önálló ismertetése 

A belek „alagútjain” 
A szervrendszer szerveinek felépítése és működése 
közti összefüggések. Emésztőmirigyek, emésztőned-
vek, emésztési folyamatok. Felszívódás. 

Lássa az egyes szervek, 
szervrendszerek felépíté-
sében és működésében a 
rész–egész viszonyát, 
kapcsolatrendszerét 

Részletesen tudja ismer-
tetni az ember emésztő 
szervrendszerét 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A légutak és a gázcsere 
A légúti szervek felépítése és működése. A gázcsere 
lényege. 

Ismerje a légző szerv-
rendszer felépítését és 
működését 

Tudja ismertetni a lég úti 
szervek felépítését és mű-
ködését, a gázcsere lé-
nyegét. 

A légzés és az egészség 
Ki- és belégzés folyamata. A légzőszervekre ható kör-
nyezeti ártalmak. Nikotin-stop! Légzőszervi betegségek 
megelőzése. 

Ismerje a légző mozgások 
fontosabb lépéseit, a 
szervrendszer egészségé-
re ható tényezőket 

Részletesen tudja ismer-
tetni az ember légzőszerv-
rendszerét, működését és 
egészségének megőrzé-
sét 

A vér 
A vér, mint szövet. A vér színe, mennyisége, alkotóinak 
szerepe az anyagszállításban és a szervezet védelmé-
ben. 

Ismerje a vér főbb jellem-
zőit. 

Tudja önállóan ismertetni 
a vér összetevőit, jellem-
zőit feladatát 

A vérkeringés 
A szív és az erek. A vérkeringés és a nyirokkeringés. A 
kis- és nagyvérkör 

Ismerje a szív elhelyezke-
dését, felépítését, részeit, 
működését, az erek típu-
sait.  

Tudja önállóan jellemezni 
a vérkeringésben résztve-
vő szerveket, ismertetni a 
folyamatát. 

Vérzések és vérzéscsillapítások Ismerje a hajszáleres, 
verőeres, gyűjtőeres vér-
zés jellemzőit, elsősegély-
nyújtási tennivalók. 

A vérzés ellátásának álta-
lános szabályai. Vérzések 
jellemzői, elsősegély-
nyújtási tennivalók. A vér-
átömlesztés jelentősége. 
(Vércsoportok) 

Vigyázz a szívedre! 
Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése. Kockáza-
ti tényezők. A szívinfarktus, érelmeszesedés, trombózis 
jellemző tünetei és következményei. 

Ismerje a veszélyeztető 
tényezőket 

Ismerje a káros szenvedé-
lyek szervezetre gyakorolt 
hatását, tudjon a csábí-
tásnak ellenállni. 

Védekezés a kórokozók ellen. 
A szervezet külső és belső védekező rendszere. 
Immunrendszer, immunitás 

Ismerje a szervezet  véde-
kezési formáit 

Ismerje a védekező rend-
szer felépítését, működé-
sét  

A kiválasztás 
A kiválasztásban résztvevő szervrendszerek. Vízháztar-
tás egyensúlya. A vizeletkiválasztó szervrendszer fel-

Ismerje a kiválasztó szerv-
rendszer felépítését és 
működését 

Ismerje az építő és lebon-
tó folyamatok elválasztha-
tatlanságát arányaik meg-
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

építése és működése. határozó szerepét a szer-
vezet állapotában 

 Az anyagcsere  Ismerje az építő és lebon-
tó folyamatok elválasztha-
tatlanságát arányaik meg-
határozó szerepét a szer-
vezet állapotában 

Az életfolyamatok 
szabályozása és az 
érzékelés 

A szabályozórendszerek összehangolt működése  
A hormonrendszer és az idegrendszer összehangolt, 
szabályozó működése. 
 
Az idegsejtek felépítése és működése 
Az idegsejtek jellemzői, típusai, nyugalmi és ingerületi 
állapota. 

Ismerje a szervezet mű-
ködését irányító mecha-
nizmusokat 
Ismerje az idegsejtek fon-
tosabb jellemzőit 
Ismerje az idegsejtek fel-
építését, működését 

Lássa az egyes szervek, 
szervrendszerek felépíté-
sében és működésében a 
rész–egész viszonyát, 
kapcsolatrendszerét és 
hierarchiáját Tudja önálló-
an jellemezni az idegsej-
teket, ismertetni jellemző 
állapotait 

Az idegi szabályozás elemei 
Az ingerület átadása, vezetése. Az életfolyamatok idegi 
szabályozása. Az idegszövet, az idegek, dúcok, recep-
torok, érzékszervek. Érzékelés 

Ismerje a főbb fogalmakat 
és folyamatokat 

Ismerje az idegi folyama-
tokat, szerveket. 

Az idegrendszer felépítése és működése 
A központi és környéki idegrendszer szervei. 

Lássa az egyes szervek, 
szervrendszerek felépíté-
sében és működésében a 
rész–egész viszonyát 

Lássa az egyes szervek, 
szervrendszerek felépíté-
sében és működésében a 
kapcsolatrendszerét és 
hierarchiáját 

A mozgás és a belső 
szervek működésének 
szabályozása Reflexes és akaratlagos mozgások, illet-
ve a zsigeri szabályozás megismerése. 

Ismerje a főbb fogalmakat, 
folyamatokat 

A mozgatómező szerepe, 
és az utasítás útja. 
Automatikus és koncent-
rációt igénylő mozgások 
Légzés, keringés, bél-
rendszer, testhőmérséklet 
szabályzása. 

A szem és a látás Ismerje a szem főbb ré- Részletesen tudja ismer-
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A szem helyzete, alakja, védőkészülékei. A szem, a 
látóideg és a látóközpont szerepe a látás folyamatában. 

szeit és a látás folyamatát. 
Legyen képes az érzék-
szervi csalódások felisme-
résére, kiküszöbölésére 

tetni az ember látásának 
működését és egészségé-
nek megőrzését 

A hallás és az egyensúlyérzékelés 
A külső, a középső és a belső fül részei, szerepük a 
hallás folyamatában. 

Ismerje a fül főbb részeit 
és a hallás és egyensúly-
érzékelés folyamatát. 

Részletesen tudja ismer-
tetni az ember hallásának 
működését és egészségé-
nek megőrzését 

A nyelv, az orr és a bőr mint érzékszervek Ismerje a nyelv, orr, bőr 
főbb részeit és az érzéke-
lés folyamatát. Legyen 
képes az érzékszervi csa-
lódások felismerésére, 
kiküszöbölésére 

Részletesen tudja ismer-
tetni az ember érzékelé-
sének működését és 
egészségének megőrzé-
sét 

Az emberi magatartás alapjai A főbb magatartás-
típusok, a saját és mások viselkedése mögött húzódó 
törvényszerűségek megértése.  
Saját és mások érzéseink felismerésének fontossága.  
 

Ismerje a magatartástípu-
sokat. 
Ismerje fel a saját és má-
sok érzéseinek létrejöttét. 

Öröklött és tanult magatar-
tásformák. 
Reflexek.  
Megszokás. 
 

A velünk született reflexek  
A tanult reflexek 
A feltételes reflex kialakulása, idegrendszeri alapja, 
jellemzői 

Ismerje feltétlen reflexek 
közös jellemzői. 
Tudja a feltételes reflexek 
jellemzőit, jelentőségüket. 

Tudja ismertetni a reflexív 
részeit, a fájdalom- és a 
vegetatív reflexeket. 
Tudja önállóan jellemezni 
a feltételes reflexeket, 
kialakulásuk feltételeit, 
idegrendszeri alapját, je-
lentőségét 

Tudatmódosító szerek 
Az idegrendszer működését befolyásoló élvezeti és 
kábítószerek káros hatása. Szenvedélybetegségek. 

Ismerje a káros szenvedé-
lyek szervezetre gyakorolt 
hatását, tudjon nemet 
mondani. 

Legelterjedtebb tudatmó-
dosító szerek (alkohol, 
nikotin, koffein, kábító ha-
tású szerek.) 
A függőség kialakulása 
mögött húzódó okok. 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A megelőzés lehetőségei. 
A kezelés lehetőségei. 
Személyes felelősség má-
sokkal kapcsolatban is. 
 

A hormonrendszer felépítése és működése Ismerje a hormonrendszer 
szerveinek felépítését és 
működését 

Lássa az egyes szervek, 
szervrendszerek felépíté-
sében és működésében a 
rész–egész viszonyát, 
kapcsolatrendszerét és 
hierarchiáját 

A sejtosztódás és a szaporodás A szaporodás biológiai 
jelentőségének megértése 

Tudja ismertetni a szapo-
rodás fajtáit, a 
kromoszóma, számtartó-, 
számfelező osztódás fo-
lyamatát 

A szaporodás és az 
egyedfejlődés 

A férfi 
Ivarszerveinek felépítése és működése. Másodlagos 
nemi bélyegek 

Tudja, hogy a biológiai és 
a társadalmi érettség nem 
azonos  

Részletesen tudja ismer-
tetni a férfi szaporító 
szervrendszer működését 
és egészségének megőr-
zését 

A nő 
Ivarszerveinek felépítése és működése. Másodlagos 
nemi bélyegek 

Tudja, hogy a biológiai és 
a társadalmi érettség nem 
azonos  

Részletesen tudja ismer-
tetni a női szaporító szerv-
rendszer működését és 
egészségének megőrzé-
sét 

Nemi úton terjedő betegségek Az ivarszervek higiénéje 
és a nemi úton terjedő betegségek megelőzése. 

Tudja, mikor kell orvoshoz 
fordulni és a betegség 
milyen szakrendeléshez 
tartozik 

Részletesen tudja ismer-
tetni a veszélyeztető té-
nyezőket 

Női és férfi szerepek, tulajdonságok 
A szexualitás 
Tudatos családtervezés 

Vállalja nemiségét és a 
hozzá tartozó felelősség-
teljes magatartást 

Vállalja nemiségét és a 
hozzá tartozó felelősség-
teljes magatartást 
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Témakör Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Tudja, hogy a biológiai és 
a társadalmi érettség nem 
azonos  

Fogamzásgátlás, szüle-
tésszabályozás, család-
tervezés célja, eszköz-
rendszere, veszélyei. Ko-
raszülés, művi 
terhességmegszakítás. 
Meddőség. 

A várandóság és a születés A fogamzás 
Fogamzás, terhesség kialakulása, szülés. 
A megtermékenyítéstől a születésig 

Ismerje a főbb fogalmakat 
és folyamatokat 
Ismerje a főbb fogalmakat 
és folyamatokat 

Tudja önállóan ismertetni 
a fogamzás folyamatát 
Részletesen tudja ismer-
tetni az ember méhen be-
lüli fejlődését 

Az ember egyedfejlődése 
A születéstől a halálig Az egyedfejlődés főbb szakaszai, 
jellemzői és egészségügyi problémái 

Ismerje a főbb fogalmakat 
és folyamatokat 

Tudja önállóan ismertetni 
az egyedfejlődés jellemző-
it és egészségügyi prob-
lémáit 

 

27.10. Fizika (B változat) 

1) Általános nevelési célok 
a) Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a fizika tantárgy célja a gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság, 

tudásvágy megerősítése, a korábbi évek környezetismeret és természetismeret tantárgyai során szerzett tudás továbbépítése, a termé-
szettudományos kompetencia fejlesztése. 

b) Az elsődleges cél azoknak a tevékenységeknek a gyakorlása, amelyek minden tanulót képessé tesznek a megismerési formák elsajátí-
tására és növekvő önállóságú alkalmazására. Konkrét megfigyelésekkel, kísérletekkel a maguk szellemi fejlődési szintjén önmaguk fe-
dezzék fel, hogy a világnak alapvető törvényszerűségei és szabályai vannak. Az így megszerzett ismeretek nyújtanak kellő alapot ah-
hoz, hogy azokból általánosítható fogalmakat alkossanak. 

c) A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákok-
kal. Megmutatja, hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember szolgálatába állítását. 

d) Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel egész életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom és a ter-
mészeti környezet összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél kevésbé 
okozzunk sérülést. 
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e) Segítséget nyújt az ember világban elfoglalt helyének megértésére, a világ jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő 
rendszerbe foglalására. 

f) A fizika tantárgy a köznapi jelentésű fogalmakra építve kezdi el azok közelítését a tudományos használathoz. 
g) Az értő tanulás feltétele az is, hogy az ismeretek belső logikája és az egymáshoz kapcsolódó ismeretek közötti összefüggések előtűnje-

nek. A kép kiépítésekor a tanulóknak legalább nagy vonalakban ismerniük kell a kép lényegét, tartalmát, hogy az egyes tudáselemeket 
bele tudják illeszteni. 

h) A tantárgy tanulása során: 
• A tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az azokat értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi 

határait, a hozzájuk vezető megismerési módszereket. 
• A tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények 

számszerű megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú megfogalmazásával. 
i) Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt törvényeket a természetben újabb és újabb jelenségek-

re alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják igazolásuk vagy cáfolatuk módját. 
j) A tanulók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken alapuló érveléssel. 
k) A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett az egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági 

szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése. A gazdasági élet folyamatos fejlődé-
se érdekében létfontosságú a fizika tantárgy korszerű és további érdeklődést kiváltó tanítása. 

l) Ahhoz, hogy a fizika tantárgy tananyaga személyesen megérintsen egy fiatalt, szemléletet formáljon, elengedhetetlen a diákok szemé-
lyes aktivitása. 

m) Egyforma hangsúlyt kell kapniuk a természettudomány alappilléreinek:  
• az ismeretanyag (elvek, tények, törvények, elméletek);  
• a tudományos megismerés folyamata (az a módszer, ahogyan feltárjuk a természet titkait); 
• az ismeretek, a mindennapi élet és a társadalmi gyakorlat kapcsolata (az egészség- és környezetvédelem, a technika és a társadalom 

kapcsolatrendszere) és  
• az a gondolkodási és viselkedési szokásrendszer, amely felelősségteljes, etikus magatartást, kreatív és kritikus gondolkodást biztosít.  

2) Fejlesztendő kompetenciák 
a) Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek hatékonyságának ismerete, az ember világbeli 

helye megtalálásának, a világban való tájékozódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott sze-
repének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak is-
merete; az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete. 

b) Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; 
kompromisszumra való törekvés; a fenntartható fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

c) Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtő-
munkák esetében, mind pedig szóban, a prezentációk alkalmával. 
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d) Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, ami a 7–8. 
osztályban csak a négy alapműveletre és a különböző grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik. 

e) Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kriti-
kus alkalmazása, felhasználása, grafikonok készítése. 

f) Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, 
a tudás megosztása; a korábban tanult ismeretek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

g) Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség, különböző szempontú megközelítési le-
hetőségek számbavétele. 

h) Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esztétikus kivitelezése, a közösség számára 
érthető tolmácsolása. 

A. 7-8. évfolyam tanterve 
 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. Természettudományos vizsgálati módszerek Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Hosszúságmérés, tömegmérés. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési módszerek bemutatása és 
gyakoroltatása.  
Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására, hipotézisalkotásra, 
kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mérés végrehajtására, mérési eredmények 
kezelésére, következtetések levonására és azok kommunikálására.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismeretek: 
A tanulói kísérleti munka szabályai. 
Veszélyforrások (hő, vegyi, elektromos, fény, hang stb.) az iskolai és 
otthoni tevékenységek során. 

Fényképek, ábrák, saját tapasztalatok alapján a veszélyek megfo-
galmazása, megbeszélése. 
Csoportmunkában veszélyre figyelmeztető, helyes magatartásra 
ösztönző poszterek, táblák készítése. 

Ismeretek:  
Megfigyelés. Leírás, összehasonlítás, csoportosítás. Céltudatos 
megfigyelés. 
A természet megfigyelésének fontossága a tudósok természettör-
vényeket feltáró munkájában.  

A megfigyelőképesség ellenőrzése egyszerű feladatokkal.  
Szempontok megfogalmazása jelenségek megfigyelésére, a meg-
figyelés végrehajtására és a megfigyelésről szóbeli beszámoló. 
Megfigyelések rögzítése, dokumentálása. 

A tudományos megismerési módszerek 
Problémák, alkalmazások: 
Hogyan kell használni a különböző mérőeszközöket?  
Mire kell figyelni a leolvasásnál? 
Hogyan tervezzük meg a mérési folyamatot? 
Hogyan lehet megjeleníteni a mérési eredményeket?  

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idő, hőmérséklet stb. mérése, 
meghatározása csoportmunkában. 
Mérési javaslat, tervezés és végrehajtása az iskolában és a tanuló 
otthoni környezetében. 
Hipotézisalkotás és értékelés a mérési eredmények rendszerbe 
szedett ábrázolásával. 
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Mire következtethetünk a mérési eredményekből? 
Mérőeszközök a mindennapi életben. 
Ismeretek: 
Mérőeszközök használata.  
A mért mennyiségek mértékegységei. 

Előzetes elképzelések számbavétele, a mérési eredmények ele-
mzése (táblázat, grafikon). 
Egyszerű időmérő eszköz csoportos készítése.  
A tömeg és a térfogat nagyságának elkülönítése. (Jellegzetes 
tévképzet: a két mennyiség arányos kezelése.)  
Önálló munkával különféle információhordozókról az élővilág, az 
épített környezet és az emberi tevékenység hosszúság- és időbeli 
méretadatainak összegyűjtése tanári és önálló feladatválasztással.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag, becslés, tömeg, térfogat. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 2. Optika, csillagászat Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold látszólagos periodikus változása. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az együttműködés és a kommunikáció fejlesztése. A 
tudomány és a technika társadalmi szerepének bemutatása. A fényhez kapcsolódó jelenségek 
és technikai eszközök megismerése. Az égbolt fényforrásainak csoportosítása. A földközéppon-
tú és a napközéppontú világkép jellemzőinek összehasonlítása során a modellhasználat fejlesz-
tése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények 

A fény terjedése és a képalkotás 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  
Árnyékjelenségek. Fényáteresztés. 
Hétköznapi optikai eszközök (síktükör, borotválkozó tükör, közleke-
dési gömbtükör, egyszerű nagyító, távcső, mikroszkóp, vetítő, fény-
képezőgép). 
Száloptika alkalmazása a jelátvitelben és a gyógyászatban. 
Távcsövek, űrtávcsövek, látáshibák javítása, fényszennyezés. 
Ismeretek:  
A fény egyenes vonalú terjedése.  
A fényvisszaverődés és a fénytörés: a fény az új közeg határán visz-
szaverődik és/vagy megtörik; a leírásuknál használt fizikai mennyi-
ségek (beesési szög, visszaverődési szög, törési szög rajzolása). 
Teljes visszaverődés. 
Hétköznapi optikai eszközök képalkotása. Valódi és látszólagos kép. 
Síktükör, homorú és domború tükör, szóró- és gyűjtőlencse. Fókusz. 
A szem képalkotása. 
Rövidlátás, távollátás, színtévesztés. 

Az árnyékjelenségek magyarázata a fény egyenes vonalú terjedé-
sével.  
Fény áthatolásának megfigyelése különböző anyagokon és az 
anyagok tanulmányozása átlátszóságuk szempontjából. 
Jelenségek a visszaverődés és a fénytörés vizsgálatára. A sugár-
menet szerkesztése tükrös visszaverődés esetén. (Periszkóp, kale-
idoszkóp készítése és modellezése.) 
A sugármenet kvalitatív megrajzolása fénytörés esetén (plánparalel 
lemez, prizma, vizeskád). 
Kvalitatív kapcsolat felismerése a közeg sűrűsége és a törési 
szögnek a beesési szöghöz viszonyított változása között.  
A teljes visszaverődés jelenségének bemutatása alapján (pl. az 
akvárium víztükrével) a jelenség kvalitatív értelmezése. 
Az optikai szál modelljének megfigyelése egy műanyagpalack olda-
lán kifolyó vízsugár hátulról történő megvilágításával. 
Kép- és tárgytávolság mérése gyűjtőlencsével, fókusztávolságának 
meghatározása napfényben. 
Sugármenet-rajzok bemutatása digitális táblán.  
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A tanuló környezetében található tükrök és lencsék képalkotásának 
kísérleti bemutatása. 
Tükrök esetén a kép keletkezésének értelmezése egyszerű su-
gármeneti rajzzal. 
Gyakorlati különbségtétel a valódi és a látszólagos kép között. 
A fókusz meghatározása homorú tükör és gyűjtőlencse esetén. 
Az emberi szem mint optikai lencse működésének megértése, a 
jellegzetes látáshibák (távollátás, rövidlátás) és a korrekció módja 
(szemüveg, kontaktlencse). 

Ismeretek:  
A fehér fény színeire bontása.  
Színkeverés, kiegészítő színek. 
A tárgyak színe: a természetes fény különböző színkomponenseit a 
tárgyak különböző mértékben nyelik el és verik vissza, ebből adódik 
a tárgy színe. 

A fehér fény felbontása színekre prizma segítségével; a fehér fény 
összetettségének felismerése. 
Tanulói kísérlettel a színkeverés bemutatása forgó szín-koronggal. 
A tárgyak színének egyszerű magyarázata.  

A fény forrásai 
Problémák:  
Milyen folyamatokban keletkezik fény? Mi történhet a Napban, és mi 
a Holdon? Minek a fényét látják a „kék bolygót” megfigyelő űrhajós-
ok? 
Ismeretek:  
Elsődleges és másodlagos fényforrások. 
Fénykibocsátó folyamatok a természetben. 

Az elsődleges és másodlagos fényforrások megkülönböztetése, 
gyakorlati felismerésük. 
Fénykibocsátást eredményező fizikai (villámlás, fémek izzása), 
kémiai és biokémiai (égés, szentjánosbogár, korhadó fa stb.) 
jelenségek gyűjtése. 

Ember és fény 
Problémák, jelenségek, alkalmazások: 
Milyen az ember és a fény viszonya? 
Hogyan hasznosíthatjuk a fénnyel kapcsolatos tapasztalatainkat a 
környezetünk megóvásában? 
Milyen fényforrásokat használunk? 
Milyen fényforrásokat érdemes használni a lakásban, az iskolában, a 
településeken, színpadon, filmen, közlekedésben stb. (színérzet, 
hőérzet, élettartam)? 
Mit nevezünk fényszennyezésnek? 
Milyen Magyarország fényszennyezettsége? 
Ismeretek:  

Hagyományos és új mesterséges fényforrások sajátságainak 
összegyűjtése, a fényforrások és az energiatakarékosság 
kapcsolatának vizsgálata (izzólámpa, fénycső, kompaktlámpa, 
LED-lámpa). 
Az új és elhasznált izzólámpa összehasonlítása. 
Összehasonlító leírás a mesterséges fényforrások fajtáiról, színéről 
és az okozott hőérzet összehasonlítása. 
A fényforrások használata egészségügyi vonatkozásainak megis-
merése.  
A fényforrások használata környezeti hatásainak megismerése. 
A fényszennyezés fogalmának megismerése. 
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Mesterséges fényforrások.  
Fényszennyezés. 

Az égbolt természetes fényforrásai 
Problémák, jelenségek:  
A csillagos égbolt: Hold, csillagok, bolygók, galaxisok, gázködök. A 
Hold és a Vénusz fázisai, a hold- és napfogyatkozások. 
Milyen történelmi elképzelések voltak a Napról, a csillagokról és a 
bolygókról? 
Ismeretek: 
Az égbolt természetes fényforrásai: a Nap, Hold, bolygók, csillagok, 
csillaghalmazok, ködök stb. 
A Naprendszer szerkezete.  
A Nap, a Naprendszer bolygóinak és azok holdjainak jellegzetessé-
gei. Megismerésük módszerei. 
Geocentrikus és heliocentrikus világkép. 
A tudományos kutatás modelleken át a természettörvényekhez veze-
tő útja mint folyamat. 

A csillagos égbolt megfigyelése szabad szemmel (távcsővel) és 
számítógépes planetárium-programok futtatásával. 
Az égi objektumok csoportosítása aszerint, hogy elsődleges (a 
csillagok, köztük a Nap) vagy másodlagos fényforrások (a bolygók 
és a holdak csak visszaverik a Nap fényét). A csillagok és a boly-
gók megkülönböztetése képüknek kis távcsőbeli viselkedése alap-
ján.  
A fázisok és fogyatkozások értelmezése modellkísérletekkel. 
A Naprendszer szerkezetének megismerése; a Nap egy a sok csil-
lag közül. 
A csillagos égbolt mozgásainak geocentrikus és heliocentrikus ér-
telmezése. 
Ismeretek szerzése arról, hogy a Naprendszerről, a bolygókról és 
holdjaikról, valamint az (álló) csillagokról alkotott kép miként alakult 
az emberiség történetében. 
Differenciált csoportmunka alapján Ptolemaiosz, Kopernikusz, Gali-
lei, Kepler munkásságának megismerése. 

A napfény és más fényforrások (elektromágneses) spektruma 
Problémák, jelenségek, alkalmazások:  
A Nap és más fényforrások felbontott fénye (pl. gyertya lángja meg-
sózva). 
Infralámpa, röntgenkép létrejötte (árnyékhatás), mikrohullámú sütő. 
A röntgen ernyőszűrés az emberi szervezet és ipari anyagminták 
belső szerkezetének vizsgálatában, az UV-sugárzás veszélyei.  
Hőtanhoz továbbvezető problémák: Mit hoz a villám, amivel felgyújtja 
a fát, amibe belecsap? Mit sugároznak ki a fénnyel együtt az izzított 
fémek? Mit ad a fény a kémiai reakcióhoz? 
Ismeretek:  
A napfény és más fényforrások (elektromágneses) spektruma: 
rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös sugárzás, látható fény, UV-
sugárzás, röntgensugárzás.  
A Nap fénye és hősugárzása biztosítja a Földön az élet feltételeit.  
Példák az infravörös és az UV-sugárzás, a röntgensugárzás élettani 

A különböző sugárzások hatásairól a köznapi és a médiából szár-
mazó ismeretek összegyűjtésével a látható fénytartomány kibőví-
tése elektromágneses spektrummá, kiegészítése a szintén közis-
mert rádió- és mikrohullámokkal, majd a röntgensugárzással. 
Annak felismerése, hogy a fény hatására zajlanak le a növények 
életműködéséhez nélkülözhetetlen kémiai reakciók. 
Az infravörös és az UV-sugárzás, a röntgensugárzás élettani hatá-
sainak, veszélyeinek, gyakorlati alkalmazásainak megismerése a 
technikában és a gyógyászatban.  
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hatásaira, veszélyeire, gyakorlati alkalmazásaira a technikában és a 
gyógyászatban.  
A napozás szabályai. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, visszaverődés. 
Fényszennyezés. 
Nap, Naprendszer. Földközéppontú világkép, napközéppontú világkép. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 3. Hőtan Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Hőmérsékletfogalom, csapadékfajták. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hőmérséklet változásához kapcsolódó jelenségek rendszerezése. Az egyensúly fogalmának 
alapozása (hőmérsékleti egyensúlyi állapotra törekvés, termikus egyensúly). A részecskeszem-
lélet megalapozása, az anyagfogalom mélyítése.  
Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az egyéni lehetőségek felismertetése. 
A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az egészséges táplálkozás fon-
tosságának beláttatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények 

A hőmérséklet és mérése. 
Problémák, jelenségek: 
Milyen hőmérsékletek léteznek a világban? 
Mit jelent a napi átlaghőmérséklet? Mit értünk a „klíma” fogalmán? 
A víz fagyás- és forráspontja; a Föld legmelegebb és leghidegebb 
pontja. A Nap felszíni hőmérséklete. A robbanómotor üzemi hőmér-
séklete. Hőmérsékletviszonyok a konyhában. 
A hűtőkeverék. 
Ismeretek:  
Nevezetes hőmérsékleti értékek. 
A Celsius-féle hőmérsékleti skála és egysége. 

A környezet, a Föld, a Naprendszer jellegzetes hőmérsékleti érté-
keinek számszerű ismerete és összehasonlítása.  
A víz-só hűtőkeverék közös hőmérséklete alakulásának vizsgálata 
az összetétel változtatásával. 
A Celsius-skála jellemzői, a viszonyítási hőmérsékletek ismerete, 
tanulói kísérlet alapján a hőmérő kalibrálása módjának megis-
merése. 

Alkalmazások:  
Otthoni környezetben előforduló hőmérőtípusok és hőmérséklet-
mérési helyzetek. 
Ismeret:  
hőmérőtípusok. 

A legfontosabb hőmérőtípusok (folyadékos hőmérő, digitális hőmé-
rő, színváltós hőmérő stb.) megismerése és használata egyszerű 
helyzetekben.  
Hőmérséklet-idő adatok felvétele, táblázatkészítés, majd abból 
grafikon készítése és elemzése. 
A javasolt hőmérsékletmérési gyakorlatok egyikének elvégzése: 

 Pohárba kiöntött meleg víz lehűlési folyamatának vizsgálata. 

 Elektromos vízmelegítővel melegített víz hőmérséklet-idő 
függvényének mérése (melegedési görbe felvétele, különböző 
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mennyiségű vízre, különböző ideig melegítve is). 

 Só-jég hűtőkeverék hőmérsékletének függése a só-
koncentrációtól. 

A melegítés okozta változások megfigyelése, a hőmérséklet mé-
rése, az adatok táblázatba rendezése, majd a hőmérséklet időbeli 
alakulásának ábrázolása, következtetések megfogalmazása. 

Hőcsere. 
Ismeretek:  
A hőmérséklet-kiegyenlítődés. 
A hőmennyiség (energia) kvalitatív fogalma, mint a melegítő hatás 
mértéke. 
Egysége (1 J) és értelmezése: 1g vízmennyiség hőmérsékletének 1 
0C-kal történő felmelegítéséhez 4,2 J energiára (hőmennyiségre) van 
szükség. 

Hőmérséklet-kiegyenlítődési folyamatok vizsgálata egyszerű 
eszközökkel (pl. hideg vizes zacskó merítése meleg vízbe). Hőmé-
rséklet-kiegyenlítéssel járó folyamatokra konkrét példák gyűjtése; 
annak felismerése, hogy hőmennyiség (energia) cseréjével járnak.  
Annak felismerése, hogy a közös hőmérséklet a testek kezdeti 
hőmérsékletétől, tömegüktől és anyagi minőségüktől függ. 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások. 
Problémák, jelenségek, alkalmazások: 
A víz sűrűségének változása fagyás során. Jelentősége a vízi életre, 
úszó jéghegyek, a Titanic katasztrófája.  
Miért vonják be hőszigetelő anyaggal a szabadban lévő vízveze-
téket? Miért csomagolják be a szabadban lévő kőszobrokat? 
A halmazállapot-változásokkal kapcsolatos köznapi tapasztalatok (pl. 
ruhaszárítás, csapadékformák, forrasztás, az utak téli sózása, hal-
mazállapot-változások a konyhában stb.). 
Ismeretek:  
Halmazállapotok és halmazállapot-változások. 
Melegítéssel (hűtéssel) az anyag halmazállapota megváltoztatható. 
A halmazállapot-változás hőmérséklete anyagra jellemző állandó 
érték. 
Olvadáspont, forráspont, olvadáshő, forráshő fogalma. 
Annak tudása, hogy mely átalakulásoknál van szükség energiaköz-
lésre (melegítésre), melyek esetén energia elvonására (hűtésre). 
Csapadékformák és kialakulásuk fizikai értelmezése. 

A különböző halmazállapotok és azok legfontosabb jellemzőinek 
megismerése. 
Tanári mérést követő csoportmunka alapján a jég-víz keverék 
állandó intenzitású melegítésekor fellépő jelenségek bemutatása a 
részleges elforralásig, a melegedési görbe felvétele és ér-
telmezése. 
A mindennapi életben gyakori halmazállapot-változásokhoz 
kapcsolódó tapasztalatok, jelenségek értelmezése. 

Halmazállapotok jellemzése az anyag mikroszerkezeti modellezésé-
vel. 
Ismeretek:  

Az anyag golyómodelljének megismerése és alkalmazása az 
egyes halmazállapotok leírására és a halmazállapot-változások 
értelmezésére. 
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A halmazállapotok és változások értelmezése anyagszerkezeti mo-
dellel. 
Az anyag részecskékből való felépítettsége, az anyagok különböző 
halmazállapotbeli szerkezete.  
A kristályos anyagok, a folyadékok és a gázok egyszerű golyómod-
ellje.  A halmazállapot-változások szemléltetése golyómodellel. 
 
A belső energia. Belső energia szemléletesen, mint golyók 
mozgásának élénksége (mint a mozgó golyók energiájának összes-
sége). 
Melegítés hatására a test belső energiája változik. 
A belsőenergia-változás mértéke megegyezik a melegítés során 
átadott hőmennyiséggel. 

Annak felismerése, hogy melegítés hatására a test belső energiája 
megváltozik, amit jelez a hőmérséklet és/vagy a halmazállapot 
megváltozása. 

Hőhatások. 
Problémák, alkalmazások: 
Élelmiszerek energiatartalma. Az élő szervezet mint ener-
giafogyasztó rendszer. 
Milyen anyag alkalmas hőmérő készítésére? 
Ismeretek: 
Hőtan és táplálkozás: az életműködéshez szükséges energiát a 
táplálék biztosítja.  
Hőtágulás és gyakorlati szerepe. 

Egy szem mogyoró elégetésével adott mennyiségű víz felmelegíté-
se az energiatartalom jellemzésére. 
Tanári útmutatás alapján az élelmiszerek csomagolásáról az élel-
miszerek energiatartalmának leolvasása.  
Az élelmiszereken a kereskedelemben feltüntetik az energiatartal-
mat. 
Egyszerű kísérletek bemutatása a különböző halmazállapotú 
anyagok hőtágulására. 
Gyűjtőmunka alapján beszámoló tartása a hőtágulás jelentőségéről 
a technikában és a természetben. 

Hőátadási módozatok. 
 Problémák, jelenségek, alkalmazások: 
Elraktározhatjuk-e a meleget? 
Mely anyagok a jó hővezetők, melyek a hőszigetelők? 
A Nap hősugárzása, üvegházhatás. A légkör melegedése. 
Hőáramlás szerepe a fűtéstechnikában. Hősugárzás, a hőkamera-
képek és értelmezésük. 
Az energiatudatosság és a hőszigetelés. 
Ismeretek: 
Hőátadás, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

Gyűjtőmunka és gyakorlati esetek alapján annak bemutatása inter-
netes képekkel, videofelvételekkel, hogy mikor van szükség jó hő-
vezetésre, mikor szigetelésre. 
Egyszerű demonstrációs kísérletek alapján a hőátadás különböző 
módjainak, alapvető jelenségfajtáinak megismerése. Jó és rossz 
hővezető anyagok megkülönböztetése.  
A hőszigetelés és az ezzel kapcsolatban lévő energiatakarékosság 
jelentőségének felismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Hőmérséklet, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadáspont, forráspont, termikus 
egyensúly. 



303 
 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 4. Mozgások Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján). 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Lépések az átlagsebességtől a pil-
lanatnyi sebesség felé. A lendület-fogalom előkészítése. A lendület megváltozása és az 
erőhatás összekapcsolása speciális kölcsönhatások (tömegvonzás, súrlódási erő) esetében. A 
mozgásból származó hőhatás és a mechanikai munkavégzés összekapcsolása.  
A közlekedési alkalmazások, balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a felelős magatartás 
erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények 

Hely- és helyzetváltozá.s 
Ismeretek:  
Hely- és helyzetváltozás. 
Mozgások a Naprendszerben (keringés, forgás, becsapódások).  
Körmozgás jellemzői (keringési idő, fordulatszám). 
A testek különböző alakú pályákon mozoghatnak (egyenes, kör, el-
lipszis= „elnyúlt kör” – a bolygók pályája). 

 Mozgással kapcsolatos tapasztalatok, élmények felidézése, 
elmondása (közlekedés, játékszerek, sport). 
Mozgásformák eljátszása (pl. rendezetlen részecskemozgás, ker-
ingés a Nap körül, égitestek forgása, a Föld–Hold rendszer kötött 
keringése). 
A mozgásokkal kapcsolatos megfigyelések, élmények szabatos 
elmondása. 

Problémák: 
Hogyan lehet összehasonlítani a mozgásokat? Milyen adatokat kell 
megadni a pontos összehasonlításhoz? 
Honnan lehet eldönteni, hogy ki vagy mi mozog? 
Ismeretek: 
A mozgás viszonylagossága. 

A viszonyítási pont megegyezéses rögzítése, az irányok rögzítése. 

A sebesség. 
Problémák:  
Milyen sebességgel mozoghatnak a környezetünkben található 
élőlények, közlekedési eszközök? 
Mit mutat az autó, busz sebességmutatójának pillanatnyi állása? 
Hogyan változik egy jármű sebességmutatója a mozgása során? 
Hogyan változik egy futball-labda sebessége a mérkőzés során (irá-
nya, sebessége)? Miben más a teniszlabdához képest? 
Ismeretek:  
A sebesség.  
Mozgás grafikus ábrázolása. 
A sebesség SI-mértékegysége. 
Az egyenes vonalú mozgás gyorsulása/lassulása (kvalitatív 

Az (átlag)sebesség meghatározása az út és idő hányadosaként, a 
fizikai meghatározás alkalmazása egyszerű esetekre. 
Egyszerű iskolai kísérletek, sportmozgások, közlekedési eszközök 
egyenes vonalú mozgásának megfigyelése, ábrázolása út-idő gra-
fikonon és a sebesség grafikus értelmezése.  
Az egyenes vonalú mozgásra egyszerű számítások elvégzése (az 
út, az idő és a sebesség közti arányossági összefüggés alapján). 
Következtetések levonása a mozgásról.Út- idő grafikonon a 
mozgás sebességének értelmezése, annak felismerése, hogy a 
sebességnek iránya van. 
A gyorsulás értelmezése kvalitatív szinten, mint az aktuális (pil-
lanatnyi) sebesség változása. 
Egymás utáni különböző mozgásszakaszokból álló folyamat esetén 
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fogalomként). 
Átlagos sebességváltozás közlekedési eszköz egyenes vonalú 
mozgásának különböző szakaszain. 
A sebességváltozás természete egyenletes körmozgás során. 
Ha akár a sebesség nagysága, akár iránya változik, változó 
mozgásról beszélünk. 

a sebesség változásának értelmezése. 
A sebesség fogalmának alkalmazása különböző, nem 
mozgásjellegű folyamatokra is (pl. kémiai reakció, biológiai folyam-
atok). 

A mozgásállapot változása. 
Jelenségek:  
A gyermeki tapasztalat a lendület fogalmáról. Felhasználása a test 
mozgásállapotának és mozgásállapot-változásának a jellemzésére: a 
nagy tömegű és/vagy sebességű testeket nehéz megállítani. 
Ismeretek:  
A test lendülete a sebesség és a tömeg szorzata. 
A magára hagyott test fogalmához vezető tendencia. 
A tehetetlenség törvénye. 

Annak felismerése, hogy a test mozgásállapotának megválto-
ztatása szempontjából a test tömege és sebessége egyaránt fon-
tos.  
Konkrét példákon annak bemutatása, hogy egy test lendületének 
megváltozása mindig más testekkel való kölcsönhatás követ-
kezménye.  
Annak a kísérletsornak a gondolati elemzése és a gondolatmenet 
bemutatása, amiből leszűrhető, hogy annak a testnek, amely 
semmilyen másik testtel nem áll kölcsönhatásban, nem változik a 
mozgásállapota: vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, 
vagy áll. 

A tömeg, a sűrűség. 
Jelenségek:  
Azonos térfogatú, de különböző anyagból készült, illetve azonos an-
yagú, de különböző térfogatú tárgyak tömege. 
Ismeretek: 
A tömeg, a sűrűség. 
A tömeg a test teljes anyagát, illetve a kölcsönhatásokkal szembeni 
tehetetlenségét jellemzi. 
A testek tömege függ a térfogatuktól és az anyaguktól. 
Az anyagi minőség jellemzője a sűrűség. 

Egyes anyagok sűrűségének kikeresése táblázatból és a sűrűség 
értelmezése.  
A testek tömegének összekapcsolása a részecskemodellel (a 
tömeget a testeket felépítő részecskék összessége adja). 

Az erő. 
Jelenségek:  
Az erő mérése rugó nyúlásával.  
Ismeretek:  
Az erő. 
Az erő mértékegysége: (1 N). 
Az erő mérése. 
A kifejtett erő nagysága és az okozott változás mértéke között 

Rugós erőmérő skálázása. 
Különböző testek súlyának mérése a saját skálázású erőmérővel. 
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arányosság van. 
Az erő mint két test közötti kölcsönhatás, a testek alakváltozásában 
és/vagy mozgásállapotuk változásában nyilvánul meg. 

Erő-ellenerő. 
Problémák:  
Hogyan működik a rakéta? Miért törik össze a szabályosan haladó 
kamionba hátulról beleszaladó sportkocsi? 
Ismeretek: 
A hatás-ellenhatás törvénye. 
Minden mechanikai kölcsönhatásnál egyidejűleg fellép erő és ellen-
erő, és ezek két különböző tárgyra hatnak. 

Demonstrációs kísérlet: két, gördeszkán álló gyerek erőmérők köz-
beiktatásával, kötéllel húzza egymást – a kísérlet ismertetése, ér-
telmezése. 
Kapcsolódó köznapi jelenségek magyarázata, pl. rakétaelven mű-
ködő játékszerek mozgása (elengedett lufi, vízirakéta). 

Az erő mint vektormennyiség. 
Ismeretek:  
Az erő mint vektormennyiség. 
Az erő vektormennyiség, nagysága és iránya jellemzi. 

 
Annak tudása, hogy valamely testre ható erő iránya megegyezik a 
test mozgásállapot-változásának irányával (rugós erőmérővel mér-
ve a rugó megnyúlásának irányával). 

A súrlódási erő. 
Problémák: 
Mitől függ a súrlódási erő nagysága? 
Hasznos-e vagy káros a súrlódás? 
Ismeretek:  
A súrlódás. 
A súrlódási erő az érintkező felületek egymáshoz képesti elmozdulá-
sát akadályozza. 
A súrlódási erő a felületeket összenyomó erővel arányos és függ a 
felületek minőségétől.  
Gördülési ellenállás. 

A súrlódási erő mérése rugós erőmérővel, tapasztalatok rögzítése, 
következtetések levonása. 
Hétköznapi példák gyűjtése a súrlódás hasznos és káros eseteire.  
Kiskocsi és megegyező tömegű hasáb húzása rugós erőmérővel, 
következtetések levonása. 
Érvelés: miért volt korszakalkotó találmány a kerék. 

A tömegvonzás. 
Problémák:  
Miért esnek le a Földön a tárgyak? Miért kering a Hold a Föld körül? 
Ismeret:  
A gravitációs erő. 
A súly és a súlytalanság. 
1 kg tömegű nyugvó test súlya a Földön kb. 10 N. 

Egyszerű kísérletek végzése, következtetések levonása: 
– a testek a gravitációs erő hatására gyorsulva esnek; 
– a gravitációs erő kiegyensúlyozásakor érezzük/mérjük a test 

súlyát, minthogy a súlyerővel a szabadesésében akadályozott 
test az alátámasztást nyomja, vagy a felfüggesztést húzza; 

– ha ilyen erő nincs, súlytalanságról beszélünk. 
Kísérleti igazolás: rugós erőmérőre függesztett test leejtése erőmé-
rővel együtt, és a súlyerő leolvasása – csak a gravitációs erő 
hatására mozgó test (szabadon eső test, az űrhajóban a Föld körül 
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keringő test) a súlytalanság állapotában van. 
(Gyakori tévképzet: csak az űrben, az űrhajókban és az űrá-
llomáson figyelhető meg súlytalanság, illetve súlytalanság csak 
légüres térben lehet.) 

A munka fizikai fogalma. 
Ismeretek: 
Munka, a munka mértékegysége. 
A fizikai munkavégzés az erő és az irányába eső elmozdulás szor-
zataként határozható meg. 

Eseti különbségtétel a munka fizikai fogalma és köznapi fogalma 
között. 
A hétköznapi munkafogalomból indulva az erő és a munka, illetve 
az elmozdulás és a munka kapcsolatának belátása konkrét 
esetekben (pl. emelési munka). 
A munka fizikai fogalmának definíciója arányosságok felismerésé-
vel: az erő és az irányába eső elmozdulás szorzata. 

Ismeretek: 
Munka és energia-változás. 
A testen végzett munka eredményeként változik a test energiája, az 
energia és a munka mértékegysége megegyezik. 

A történelmi Joule-kísérlet egyszerűsített formája és értelmezése a 
munka és a hőtani fejezetben a hőmennyiséghez kapcsoltan beve-
zetett energia fogalmi összekapcsolására. 
(A kísérlettel utólagos magyarázatot kap a hőmennyiség korábban 
önkényesnek tűnő mértékegysége, a Joule, J.) 

Erőegyensúly. 
Jelenségek:  
Lejtőn álló test egyensúlya. 
Ismeretek:  
Testek egyensúlyi állapota. 
A kiterjedt testek transzlációs egyensúlyának feltétele, hogy a testre 
ható erők kioltsák egymás hatását. 

Testek egyensúlyának vizsgálata. 
Az egyensúlyi feltétel egyszerű esetekkel történő illusztrálása. 

Alkalmazások:  
Egyszerű gépek. 
Emelő, csiga, lejtő. 
Ismeretek: 
Az egyszerű gépek alaptípusai és azok működési elve. 
Az egyszerű gépekkel  
történő munkavégzés esetén a  
szükséges erő nagysága csökkenthető, de a munka nem. 

Az egyszerű gépek működési elvének vizsgálata konkrét példákon. 
Példák gyűjtése az egyszerű gépek elvén működő eszközök 
használatára. 
Alkalmazás az emberi test (csontváz, izomzat) mozgásfolyamatai-
ra. 
Tanulói mérésként/kiselőadásként az alábbi feladatok egyikének 
elvégzése: 
– arkhimédészi csigasor összeállítása; 
– egyszerű gépek a háztartásban; 
– a kerékpár egyszerű gépként működő alkatrészei;  
– egyszerű gépek az építkezésen. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Viszonyítási pont, mozgásjellemző (sebesség, átlagsebesség, periódusidő, fordulatszám). 
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Erő, gravitációs erő, súrlódási erő, hatás-ellenhatás. Munka, teljesítmény, forgatónyomaték. 
Egyszerű egyensúly. Tömegmérés. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 5. Energia Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás Hőmennyiség, hőátadás (3. fejezet), mechanikai munka, energia (4. fejezet). 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának mélyítése, a különböző energiafajták egymásba alakulási folyamatainak 
felismerése. Energiatakarékos eljárások, az energiatermelés módjainak, kockázatainak be-
mutatásával az energiatakarékos szemlélet erősítése. A természetkárosítás fajtái fizikai 
hátterének megértetése során a környezetvédelem iránti elkötelezettség, a felelős magatartás 
erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények 

Energiafajták és egymásba alakulásuk.. 
Jelenségek:  
A mozgás melegítő hatása. A súrlódva mozgó test felmelegedése. 
Ismeretek:  
Az energia formái: 
belső energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugóenergia, 
kémiai energia, a táplálék energiája.  
A mozgó testnek, a megfeszített rugónak és a magasba emelt test-
nek energiája van. 
Az energiafogalom kibővítése: energiaváltozás minden olyan hatás, 
ami közvetlenül vagy közvetve a hőmérséklet növelésére képes. 

Jelenségek vizsgálata, megfigyelése során energiafajták 
megkülönböztetése (pl. a súrlódva mozgó test felmelegedésének 
megtapasztalása, a megfeszített rugó mozgásba hoz testeket, a 
rugónak energiája van; a magasról eső test felgyorsul, a testnek a 
magasabb helyzetben energiája van stb.). 
Annak megértése, hogy energiaváltozás minden olyan hatás, ami 
közvetlenül vagy közvetve a hőmérséklet változtatására képes, így 
a mechanikai mozgásra is kiterjeszthető az energiának a hőhöz 
kapcsolt tulajdonsága. 
Annak tudatosítása, hogy a tapasztalat szerint az energiafajták 
egymásba alakulnak, amelynek során az energia megjelenési for-
mája változik. 

Jelenségek, ismeretek: Energiaátalakulások, energiafajták: 
vízenergia, szélenergia, geotermikus energia, nukleáris energia, 
napenergia, fosszilis energiahordozók. 
Napenergia megjelenése a földi energiahordozókban. 

Konkrét energiafajták felsorolása (napenergia, szélenergia, víz-
energia, kémiai energia /égés/) és példák ismertetése egymásba 
alakulásukra. 

Problémák, gyakorlati alkalmazások:  
Energia és társadalom. 
Miért van szükségünk energiára? 
Milyen tevékenységhez, milyen energiát használunk? 
Ismeretek: 
Energiamérleg a családi háztól a Földig. 
James Joule élete és jelentősége a tudomány történetében. 

Annak megértése és illusztrálása példákon, hogy minden tevéken-
ységünkhöz energia szükséges. 
Saját tevékenységekben végbemenő energiaátalakulási folyamatok 
elemzése. 

Gyakorlati alkalmazások:  
Az energiatermelés. 

Az energiatakarékosság szükségszerűségének megértése, az 
alapvető energiaforrások megismerése. 
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Ismeretek:  
Energiaforrások és végességük: 
vízenergia, szélenergia, 
geotermikus energia, 
nukleáris energia, napenergia. 
Fosszilis energiahordozók, 
napenergia megjelenése a földi energiahordozókban; a Föld alapvető 
energiaforrása a Nap. 
Az egyes energiahordozók felhasználásának módja, az energia-
előállítás környezetterhelő hatásai. 

Annak elmagyarázása, hogy miként vezethető vissza a fosszilis 
energiahordozók (szén, olaj, gáz) és a megújuló energiaforrások 
(víz, szél, biomassza) léte a Nap sugárzására. 
Részvétel az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeinek, 
hátrányainak és alkalmazásuk kockázatainak megvitatásában, a 
tények és adatok összegyűjtése. A vita során elhangzó érvek és az 
ellenérvek csoportosítása, kiállítások, bemutatók készítése. 
Projekt-lehetőségek a földrajz és a kémia tantárgyakkal együttmű-
ködve:  

 Erőműmodell építése, erőmű-szimulátorok működtetése. 

 Különböző országok energia-előállítási módjai, azok részaránya. 

 Az energiahordozók beszerzésének módjai (vasúti szénszállítás, 
kőolajvezeték és tankerek, elektromos hálózatok). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Energiatermelési eljárás. Hatásfok. Vízi-, szél-, napenergia; nem megújuló energia; atomener-
gia. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 6. Nyomás Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyomás fizikai fogalmához kapcsolódó hétköznapi és természeti jelenségek rendszerezése 
(különböző halmazállapotú anyagok nyomása). Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok 
összekapcsolása (földfelszín és éghajlat, légkörzések és a tengeráramlások fizikai jellemzői, a 
mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás jelensége, lehetséges fizikai okai). 
A hang létrejöttének értelmezése és a hallással kapcsolatos egészségvédelem fontosságának 
megértetése. 
A víz mint fontos környezeti tényező bemutatása, a takarékos és felelős magatartás erősítése. 
A matematikai kompetencia fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények 

Felületre gyakorolt erőhatás. 
Problémák, gyakorlati alkalmazások:  
Hol előnyös, fontos, hogy a nyomás nagy legyen? 
Hol előnyös a nyomás csökkentése? 
Síléc, tűsarkú cipő, úthenger, guillotine. 
Ismeretek:  
A nyomás definíciója, mértékegysége. 
Szilárd testek által kifejtett nyomás.  

Különböző súlyú és felületű testek benyomódásának vizsgálata 
homokba, lisztbe. A benyomódás és a nyomás kapcsolatának fe-
lismerése, következtetések levonása. 
A nyomás fogalmának értelmezése és kiszámítása egyszerű 
esetekben az erő és a felület hányadosaként. 
Szilárd testekkel kifejtett nyomáson alapuló jelenségek és alkal-
mazások ismertetése. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: Nehézségi erőtérbe helyezett folyadékoszlop nyomása – a ma-
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Nehézségi erőtérbe helyezett folyadékoszlop nyomása.  
Közlekedőedények, folyadékok sűrűsége. Környezetvédelmi vonat-
kozások: kutak, vizek szennyezettsége. 
Ismeretek:  
Nyomás a folyadékokban: 

 nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást; 

 a folyadékoszlop nyomása a súlyából származik; 

 a folyadékok nyomása a folyadékoszlop magasságától és a 
folyadék sűrűségétől függ. 

gasságfüggés belátása.  
Közlekedőedények vizsgálata, folyadékok sűrűségének me-
ghatározása. 

Gyakorlati alkalmazások: hidraulikus emelő, hidraulikus fék. 
Ismeretek: 
Dugattyúval nyomott folyadék nyomása. 
A nyomás terjedése folyadékban (vízibuzogány, dugattyú). 
Oldalnyomás. 

Pascal törvényének ismerete és demonstrálása. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  
Autógumi, játékléggömb. 
Ismeretek:  
Nyomás gázokban, légnyomás.  
Torricelli élete és munkássága. 

A gáznyomás kimutatása nyomásmérő műszerrel. 
A légnyomás létezésének belátása. Annak megértése, hogy a lé-
gnyomás csökken a tengerszint feletti magasság növekedésével. 

A felhajtó erő. 
Gyakorlati alkalmazások: Léghajó. 
Ismeretek:  
A folyadékban (gázban) a testekre felhajtóerő hat. Sztatikus felhajtó-
erő. 
Arkhimédész törvénye. 

Arkhimédész törvényének kísérleti igazolása. 
A sűrűség meghatározó szerepének megértése abban, hogy a 
vízbe helyezett test elmerül, úszik, vagy lebeg. 
Egyszerű számítások végzése Arkhimédész törvénye alapján. 
A következő kísérletek egyikének elvégzése: 

 Cartesius-búvár készítése;  

 kődarab sűrűségének meghatározása Arkhimédész 
módszerével. 

Jellemző történetek megismerése Cartesius (Descartes) és Arkhi-
médész tudományos munkásságáról. 

Gyakorlati alkalmazások: Nyomáskülönbségen alapuló eszközök. Néhány nyomáskülönbség elvén működő eszköz megismerése, 
működésük bemutatása. 
(Pipetta, kutak, vízlégszivattyú, injekciós fecskendő. A gyökér 
tápanyagfelvételének mechanizmusa.) 

A hang. 
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hangforrások (madzagtelefon, üvegpohár-hangszer, zenei 
hangszerek) tulajdonságainak megállapítása eszközkészítéssel. 
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Mitől kellemes és mitől kellemetlen a hang? 
Miért halljuk a robbanást? Mi a zajszennyezés és hogyan védhető 
ki? 
Jerikó falainak leomlása. 
Ultrahang (pl. denevérek, bálnák, vesekő-operáció). 
Hangrobbanás. 
Ismeret:  
A hang keletkezése, terjedése, energiája. 
A terjedési sebesség gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a 
legnagyobb. 
Az emberi hallás első lépése: átalakulás a dobhártyán (mechanikai 
energiaátalakulás).  
Az érzékelt hangerősség és a hangenergia.  
Zajszennyezés. 
Hangszigetelés. 

Annak megértése, hogy a hang a levegőben periodikus 
sűrűségváltozásként terjed a nyomás periodikus változtatására, és 
hogy a hang terjedése energia terjedésével jár együtt. 
A zaj, zörej, dörej, másrészről a zenei hangskálák jellemzése. 
A hangok emberi tevékenységre gyakorolt gátló és motiváló hatá-
sának megértése.  

Ismeretek:  
Rengési energia terjedése a földkéregben és a tengerekben: a 
földrengések energiájának kis rezgésszámú hangrezgések 
formájában történő terjedése, a cunami kialakulásának leegy-
szerűsített modellje. 

Szemléltetés (pl. animációk) alapján a Föld belső szerkezete és a 
földrengések kapcsolatának, a cunami kialakulásának megértése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés. 
Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. Elektromosság, mágnesség Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás Elektromos töltés fogalma, földmágnesség. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az alapvető elektromos és mágneses jelenségek megismerése megfigyelésekkel. Az elektro-
mos energia hőhatással történő megnyilvánulásainak felismerése. Összetett technikai rend-
szerek működési alapelveinek, jelentőségének bemutatása (a villamos energia előállítása; 
hálózatok; elektromos hálózatok felépítése). Az elektromosság, a mágnesség élővilágra gyako-
rolt hatásának megismertetése. Érintésvédelmi ismeretek elsajátíttatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mágneses alapjelenségek. 
Ismeretek: 
Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. 
Ampère modellje a mágneses anyag szerkezetéről. 
Földmágnesség és iránytű. 

Kiscsoportos kísérletek végzése permanens mágnesekkel az erő-
hatások vizsgálatára (mágnesrudak vonzásának és taszításának 
függése a relatív irányításuktól), felmágnesezett gémkapocs dara-
bolása során pedig a pólusok vizsgálatára; tapasztalatok megfo-
galmazása, következtetések levonása: 
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 az északi és déli pólus kimutatása; 

 bizonyos anyagokat (pl. vas) mágnesessé lehet tenni; 

 a mágneses pólusokat nem lehet szétválasztani. 
Az iránytű orientációjának értelmezése, egyszerű iránytű készítése. 

Elektromos alapjelenségek. 
Jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  
Elektrosztatikus jelenségek a hétköznapokban (műszálas pulóver 
feltöltődése, átütési szikrák, villámok, villámhárító). 
Ismeretek:  
Az elektromosan töltött (elektrosztatikus kölcsönhatásra képes) álla-
pot. 
Bizonyos testek elektromosan töltött állapotba hozhatók, a töltött 
állapotú testek erővel hatnak egymásra. Kétféle (negatív és pozitív) 
elektromosan töltött állapot létezik, a kétféle töltés közömbösíti egy-
mást. A töltés átvihető az egyik testről a másikra.  

Tanári bemutató kísérlet alapján a kétféle elektromos állapot kiala-
kulásának megismerése dörzs-elektromos kísérletekben, a vonzó-
taszító kölcsönhatás kvalitatív jellemzése. 
Tanári irányítással egyszerű elektroszkóp készítése, működésének 
értelmezése. 

Az elektrosztatikus energia 
Jelenségek:  
Elektrosztatikus energia létének bizonyítéka a hőhatás alapján: az 
átütési szikrák kiégetik a papírt. A töltött fémgömb körül a próbatöl-
tés-inga megemelkedik. 
Ismeretek:  
Feszültség. 
A töltések szétválasztása során munkát végzünk.  

Az elektromos erőtér energiájának egyszerű tapasztalatokkal tör-
ténő illusztrálása. 
A feszültség fogalmának hozzákapcsolása az elektromos töltések 
szétválasztására fordított munka végzéséhez. 

Az elektromos áramkör 
Ismeret:  
Az elektromos áramkör és részei (telep, vezetékek, ellenállás vagy 
fogyasztó). 
A telepben zajló belső folyamatok a két pólusra választják szét a 
töltéseket. A két pólus közt feszültség mérhető, ami a forrás kvanti-
tatív jellemzője. 

Egyszerű áramkörök összeállítása csoportmunkában, különböző 
áramforrásokkal, fogyasztókkal.  

Ismeret:  
Az elektromos áram. 
Az elektromos áram mint töltéskiegyenlítési folyamat. 
Az áram erőssége, az áramerősség mértékegysége (1 A). 
Adott vezetéken átfolyó áram a vezető két vége között mérhető 

A feszültség mérése elektromos áramkörben mérőműszerrel. 
Áramerősség mérése (műszer kapcsolása, leolvasása, méréshatá-
rának beállítása). 
Ellenállás meghatározása Ohm törvénye alapján (feszültség- és 
árammérésre visszavezetve). 
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feszültséggel arányos. 
A vezetéket jellemző ellenállás és /vagy vezetőképesség fogalma 
mint a feszültség és az áramerősség hányadosa. 
Az ellenállás mértékegysége (1 Ω). 
Ohm törvénye. 

Mérések és számítások végzése egyszerű áramkörök esetén. 

Gyakorlati alkalmazások: 
Az elektromágnes és alkalmazásai. 
Elektromotorok.   
Ismeretek:  
Az áram mágneses hatása: az elektromos áram mágneses teret ger-
jeszt. 
Az áramjárta vezetők között mágneses kölcsönhatás lép fel, és ezen 
alapul az elektromotorok működése.  

Tekercs mágneses terének vizsgálata vasreszelékkel, hasonlóság 
kimutatása a rúdmágnessel. 
Oersted kísérletének kvalitatív értelmezése. 
Elektromotor modelljének bemutatása. 
Csoportmunkában az alábbi gyakorlatok egyikének elvégzése: 
– elektromágnes készítése zsebtelep, vasszög és szigetelt huzal 

felhasználásával, a pólusok és az erősség vizsgálata; 
– egyszerű elektromotor készítése gémkapocs, mágnes és 

vezeték felhasználásával. 
Egyéni gyűjtőmunka az elektromágnesek köznapi/gyakorlati fel-
használásáról. 

Gyakorlati alkalmazások: Mindennapi elektromosság. Egyéni gyűjtőmunka az alábbi témák egyikében: 
– Hol használnak elektromos energiát? 
– Milyen elektromossággal működő eszközök találhatók otthon a 

lakásban? 
– Milyen adatok találhatók egy fogyasztón (teljesítmény, 

feszültség, frekvencia)? 

Az elektromos energia használata. 
Problémák, gyakorlati alkalmazások:  
Elektromosenergia-fogyasztás. 
Mit fogyaszt az elektromos fogyasztó? 
Mi a hasznos célú és milyen az egyéb formájú energiafogyasztás 
különböző elektromos eszközöknél (pl. vízmelegítő, motor)? 
Mit mutat a havi villanyszámla, hogyan becsülhető meg realitása?  

Annak megértése, hogy az elektromos fogyasztó energiát használ 
fel, alakít át (fogyaszt). 
Tanári vezetéssel egy családi ház elektromos világításának meg-
tervezése, modellen való bemutatása. 

Ismeret:  
Az áram hőhatását meghatározó arányosságok és az azt kifejező 
matematikai összefüggés (E=UIt), 
energiakicsatolás, fogyasztók.  

Az Ohm-törvény felhasználásával az energialeadás kifejezése a 
fogyasztó ellenállásával is. 
A hőhatás jelenségét bemutató egyszerű kísérletek ismertetése (pl. 
elektromos vízmelegítés mértéke arányos az áramerősséggel, a 
feszültséggel és az idővel. Fogyasztó fényerejének változása foly-
tonosan változtatható kapcsolóval. 
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Ellenállásdrót melegedése soros és párhuzamos kapcsolású fo-
gyasztókban az áramerősség növelésével.)  

Problémák, gyakorlati alkalmazások: 
Miért elektromos energiát használunk nagy részben a mindennapi 
életünkben? 
Melyek az ország energiafogyasztásának legfontosabb tényezői? 
Honnan származik az országban felhasznált elektromos energia? 
Az elektromos energia „előállítása”, szállítása. 

Magyarország elektromosenergia-fogyasztása főbb komponen-
seinek megismerése, az elektromos energia megtakarításának 
lehetőségei. 
Az erőművek és a nagyfeszültségű hálózatok alapvető 
vázszerkezetének (generátor, távvezeték, transzformálás, 
fogyasztók) bemutatása. 
Annak belátása, hogy az elektromos energia bármilyen módon 
történő előállítása hatással van a környezetre. 
Csoportos gyűjtőmunka a hazai erőműhálózatról és jellemzőiről 
(milyen energiaforrással működnek, mikor épültek, mekkora a tel-
jesítményük stb.). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Mágneses dipólus, elektromos töltés, mágneses mező. 
Áramerősség, feszültség, ellenállás, áramkör, elektromágnes. 
Erőmű, generátor, távvezeték. 

 

3) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
• A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 
• Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátá-

masztott prezentációt. 
• Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyíté-

kokon alapulnak. 
• Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 
• Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi háttér hogyan befolyásolta annak kialakulá-

sát és fejlődését. 
• Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 
• Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben kulturáltan vitatkozni. 
• A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. Tudja, hogy ismeretei és használati 

készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni.  
• Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az 

egyén, a közösség és a környezet szempontjából. Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 
• Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek 

elvégzésére. 
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• Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések felismerésére. Megfigyelései során 
használjon modelleket. 

• Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is lejegyezni. Az eredmények elemzése után 
vonjon le konklúziókat. 

• Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóesz-
közöket, a fény alapvető tulajdonságait. 

• Képes legyen a sebesség fogalmát különböző kontextusokban is alkalmazni. 
• Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja monda-

ni. 
• Értse meg, hogy a gravitációs erő egy adott testre hat és a Föld (vagy más égitest) vonzása okozza. 
• A tanuló magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez kapcsolódásuk megvilágítására. Tud-

ja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 
• Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson környezettudatos magatartást, takaré-

koskodjon az energiával. 
• A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és 

a nem megújuló energiafajták közötti különbséget. 
• A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és alkalmazásuk kockázatait elemezze, 

tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az ellenérveket csoportosítsa és azokat a vita során felhasználja. 
• Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben az erő és a felület hányadosaként. 
• Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 
• Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 
• Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 
• Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a közegben. 
• Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a legnagyobb. 
• Ismerje az áramkör részeit, képes legyen egyszerű áramkörök összeállítására, és azokban az áramerősség mérésére. 
• Tudja, hogy az áramforrások kvantitatív jellemzője a feszültség. 
• Tudja, hogy az elektromos fogyasztó elektromos energiát használ fel, alakít át. 
• A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 
• Tudja, hogy az elektromos energia bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet. 
 

27.11. Kémia (B változat) 

1) A kémia oktatásának legfontosabb alapelvei 
a) Részecskeszemlélet kialakítása: Az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a belőlük 

szerveződő rendszerek építik fel. Az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat. 
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b) Környezettudatosságra és fenntartható fejlődésre való törekvés: A vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni. Töre-
kedni kell az emberi tevékenység által okozott károk minimalizálására. 

c) A kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a tanórákon végzett kísérletekből kell kiindulni. A gyakor-
lati életben is használható tudásra kell szert tenniük. 

2) Általános nevelési célok 
a) Elsődleges cél a kémia megszerettetése. 
b) Jussanak el a környezetben megjelenő, és a mindennapi tevékenységben felhasznált kémiai anyagok sajátságainak, hatásainak, alkal-

mazásainak megértéséhez. 
c) A kémia segítsen a mindennapok anyagainak a tudatos felhasználásában, és az azokkal kapcsolatos balesetvédelmi rendszabályok al-

kalmazásában. 
d) Járuljon hozzá a tanulók természetképének formálásához, a környezettudatos magatartás kialakításához. Komplex természetbarát 

szemléletet kell, hogy adjon. 
e) A tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni is kell a természettudományos vizsgálati módsze-

reket. El kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat. 
f) Ismerjék meg a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Sajátítsanak el ismereteket a veszélyhelyzetek és a ká-

ros függőségek megelőzésével kapcsolatban. 
g) Segítse a pályaválasztást. 
h) Magyar vonatkozások megismertetésével erősítse a nemzeti önbecsülést. 

3) 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 szerkezeten alapuló magyarázatával, az 

anyagszerkezet és az anyagi átalakulások valamint az energiaváltozások közötti kapcsolatok feltárásával. A tanulók kapcsolják ismere-
teiket más társtudományokhoz is. 

c) Mutassa be a kémia gyakorlati jelentőségét, a hétköznapokban betöltött szerepét, valósuljon meg a mindennapi életben nélkülözhetet-
len ismeretek készségszintű alkalmazása. 

d) Támaszkodjon a lehető legnagyobb mértékben a közvetlen tapasztalatokra, az önálló kísérleti munkára. A tanulók ismerjék, és egyszerű 
műveletekre tudják használni a kémia eszközeit. 

e) Segítse elő a gondolkodásra nevelést és a problémamegoldó képesség fejlesztését. 
f) Fejleszteni kell a tanulók absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó képességét Érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos 

szempontok szerinti megjelenítése, és hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni. 
g) Alakítson ki megfelelő önállóságot a számítási feladatok megoldásában, az ábrák, táblázatok, grafikonok adatainak elemzésében, le-

gyenek képesek következtetéseket megfogalmazni. 
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h) Készítse fel a tanulókat a továbbtanulásra, illetve a gyakorlati éltben való részvételre. Fejlessze a hatékony tanuláshoz szükséges kés-
zségeket, képességeket. 

i) Járuljon hozzá az állandó önművelés iránti igény felkeltéséhez és fejlesztéséhez, a tanulók legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, 
véleményalkotásra, az információk értékelésére. 

j) Alapozza meg a korszerű környezetbarát szemlélet elsajátítását, a szerzett tapasztalatokkal és azok elemzésével járuljon hozzá a kör-
nyezetünkkel szembeni felelős magatartás kialakításához. 

4) Fejlesztendő kompetenciák 
a) természettudományos kompetenciák; 
b) matematikai kompetenciák; 
c) gondolkodási műveletek (megfigyelő képesség, ok-okozati viszonyok felismerése) 
d) digitális kompetencia, médiatudatosság; 
e) anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációkészség, kifejezőképesség; 
f) szociális kompetenciák, együttműködés, demokratikus döntéshozatal; 
g) önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése; 
h) mozgáskoordináció; 
i) hatékony tanulási módszerek kialakítása; 
j) esztétikai-művészeti tudatosság; 

5) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 7. évfolyam 
 

Tematikai egység A kémia tárgya, kémiai kísérletek Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, hőmérsékletmérés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-
jai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető módszereinek és sze-
repének megértése. A kémia kikerülhetetlenségének bemutatása a mai világban. A kémiai 
kísérletezés bemutatása, megszerettetése, a kísérletek tervezése, a tapasztalatok lejegyzé-
se, értékelése. A biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak kialakí-
tása. A veszélyességi jelek felismerésének és a balesetvédelem szabályai alkalmazásának 
készségszintű elsajátítása. 

Követelmények Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 

A kémia tárgyának és a kémia kísérletes jelle-
gének ismerete, a kísérletezés szabályainak 
megértése. Egyszerű kísérletek szabályos és 
biztonságos végrehajtása. 

A kémia tárgya és jelentősége 
A kémia tárgya és jelentősége az ókortól a mai társadalomig. A kémia szerepe a mindennapi 
életünkben. A kémia felosztása, főbb területei.  
Kémiai kísérletek 
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Vegyszerek tulajdonságainak megfigyelése, 
érzékszervek szerepe. 
Veszélyességi jelek felismerése a csomagolá-
sokon, szállítóeszközökön. 

A kísérletek célja, tervezése, rögzítése, tapasztalatok és következtetések. A kísérletezés köz-
ben betartandó szabályok. Azonnali tennivalók baleset esetén. 
Laboratóriumi eszközök, vegyszerek 
Alapvető laboratóriumi eszközök. Szilárd, folyadék- és gáz halmazállapotú vegyszerek tárolá-
sa. Vegyszerek veszélyességének jelölése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísérlet. 

Tematikai egység Részecskék, halmazok, változások, keverékek Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás 
Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, halmazállapot-
változások. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-
jai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak kialakulásának bemu-
tatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a daltoni atomelmélet megértése. Az elemek, 
vegyületek, molekulák vegyjelekkel és összegképlettel való jelölésének elsajátítása. Az álla-
potjelzők, a halmazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai változások értelmezése. A 
fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani jellemzőinek megértése. 
A kémiai változások leírása szóegyenletekkel. Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása 
és ennek alapján vegyjelekkel írt reakcióegyenletek rendezése. A keverékek és a vegyületek 
közötti különbség megértése. A komponens fogalmának megértése és alkalmazása. A keve-
rékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét példákra, különösen az elegyekre és az 
oldatokra vonatkozóan. Az összetétel megadási módjainak ismerete és alkalmazása. Keveré-
kek szétválasztásának kísérleti úton való elsajátítása. 

Követelmények Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 

Minden anyag részecskékből épül fel: atom és 
molekula fogalma, kapcsolata. 
Ismerjék a kémiai jelrendszer lényegét, a jel 
és a jelentés kapcsolatát. A legfontosabb 25-
30 vegyjel ismerete. 
Ismerjék meg a csoportosítás elveit és a leg-
fontosabb csoportokat. Néhány, már ismert 
anyag összetétel szerinti besorolása.  
Példák ismerete fizikai és kémiai tulajdonsá-
gokra illetve változásokra. 
Értsék meg és különböztessék meg az egye-
sülés és a bomlás fogalmát. 
Értsék meg és különböztessék meg az exo-

Részecskeszemlélet a kémiában 
Az atom szó eredete és a daltoni atommodell. Az egyedi részecskék láthatatlansága, modern 
műszerekkel való érzékelhetőségük. A részecskék méretének és számának szemléletes tár-
gyalása. 
Elemek, vegyületek 
A kémiailag tiszta anyag fogalma. Azonos/különböző atomokból álló kémiailag tiszta anyagok: 
elemek/vegyületek. Az elemek jelölése vegyjelekkel (Berzelius). Több azonos atomból álló 
részecskék képlete. Vegyületek jelölése képletekkel. A mennyiségi viszony és az alsó index 
jelentése. 
Molekulák 
A molekula mint atomokból álló önálló részecske. A molekulákat összetartó erők (részletek 
nélkül). 
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term és az endoterm fogalmakat.4 
Fogalomismeret: halmazállapotok, halmazál-
lapot változások. 
Fogalomismeret: oldat, oldószer, oldott anyag. 
Az oldhatóság fogalma és függése a hőmér-
séklettől. Telítetlen és telített oldatok fogalma. 
A tömegszázalék jelentése, adott töménységű 
oldatok elkészítésének módja. Egyszerű szá-
mítási feladatok megoldása. 
Tanult indikátorok (lakmusz, fenolftalein, 
univerzál) színváltozásai ismert oldatokban. 
Egy keverék alkotórészeit a komponensek 
adott tulajdonságának különbsége alapján 
tudjuk szétválasztani. Szétválasztási művele-
tek alkalmazhatóságának felismerése. 

Fogalomismeret: keverék, elegy. A levegő 
összetétele: a nitrogén, az oxigén, a nemes-
gázok és a szén-dioxid szerepe, fontosabb 
tulajdonságai. A levegő biológiai szerepe. 

Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai változások 
A szilárd, a folyadék- és a gázhalmazállapotok jellemzése, a kapcsolódó fizikai változások. 
Olvadáspont, forráspont. A fázis fogalma. 
Kémiai változások (kémiai reakciók) 
Kémiai reakciók. A kémiai és a fizikai változások megkülönböztetése. Kiindulási anyag, ter-
mék. 
Hőtermelő és hőelnyelő változások 
A változásokat kísérő hő. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok a rendszer és a környezet 
szempontjából. 
Keverékek, elegyek 
Gáz- és folyadékelegyek. Elegyek összetétele: tömegszázalék, térfogatszázalék. A levegő, 
mint gázelegy. 
Oldatok 
Oldhatóság. Telített oldat. Az oldhatóság változása a hőmérséklettel. Rosszul oldódó anya-
gok. A „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv. 
Keverékek komponenseinek szétválasztása 
Oldás, kristályosítás, ülepítés, dekantálás, szűrés, bepárlás, mágneses elválasztás, desztillá-
ció, adszorpció. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, vegyjel, képlet, hal-
mazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő és hőelnyelő változás, anyagmegma-
radás, keverék, komponens, elegy, oldat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 

Tematikai egység A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-
jai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a 
periódusos rendszernek az ismeretében. Az anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-
állandónak a megértése. Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a 
nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. Az ismert anyagok besorolása 
legfontosabb vegyülettípusokba. 

Követelmények Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 

Elemi részecskék (nevük, tulajdonságaik, jelö-
lésük), atommag, elektronburok. Elem, rend-
szám, tömegszám fogalma, meghatározása. 
Az elektronhéj, vegyérték elektronok, ezek 

Az atom felépítése 
Atommodellek a Bohr-modellig. Atommag és elektronok. Elektronok felosztása törzs- és ve-
gyértékelektronokra. Vegyértékelektronok jelölése a vegyjel mellett pontokkal, elektronpár 
esetén vonallal. 
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jelentősége. 
A periódusos rendszer felépítése, periódus, 
főcsoport. Atomszerkezeti adatok leolvasása a 
táblázatból. 
Az anyagmennyiség szükségességének meg-
értése, a mól használata. Kémiai jelek meny-
nyiségi értelmezésének alkalmazása konkrét 
példákon. 

A periódusos rendszer 
Története (Mengyelejev), felépítése. A vegyértékelektronok száma és a kémiai tulajdonságok 
összefüggése a periódusos rendszer 1., 2. és 13–18. (régebben főcsoportoknak nevezett) 
csoportjaiban. Fémek, nemfémek, félfémek elhelyezkedése a periódusos rendszerben. Ma-
gyar vonatkozású elemek (Müller Ferenc, Hevesy György). Nemesgázok elektronszerkezete. 
Az anyagmennyiség 
Az anyagmennyiség fogalma és mértékegysége. Avogadro-állandó. Atomtömeg, moláris tö-
meg és mértékegysége, kapcsolata a fizikában megismert tömeg mértékegységével. 

 

B. 8. évfolyam 

 

Tematikai egység A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok számának, illetve a 
periódusos rendszernek az ismeretében. Az anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-
állandónak a megértése. Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a 
nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. Az ismert anyagok besorolása 
legfontosabb vegyülettípusokba. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-
mák, alkalmazások) 

Követelmények 

Egyszerű ionok képződése 
A nemesgáz-elektronszerkezet elérése elekt-
ronok leadásával, illetve felvételével: kation, 
illetve anion képződése. Ionos kötés. Ionos 
vegyületek képletének jelentése. 
Kovalens kötés 
A nemesgáz-elektronszerkezet elérése az 
atomok közötti közös kötő elektronpár létre-
hozásával. Egyszeres és többszörös kova-
lens kötés. Kötő és nemkötő elektronpárok, 
jelölésük vonallal. Molekulák és összetett 
ionok kialakulása. 
Fémes kötés 

Értsék, hogy a molekulaképzés energetikai szempontból kedvező folyamat. Ehhez vegyérték-
elektronjaikat teszik közössé. 
Hidrogén és oxigén alapvető tulajdonságai, szerkezete. 
A víz alapvető tulajdonságai, szerkezete. 
Polaritással kapcsolatos fogalmak ismerete, az alapvető összefüggések megértése. Értsék 
meg, hogy a molekulákat gyengébb, ún. másodrendű kötések kapcsolják egymáshoz.  
A molekularács és a kén tulajdonságai a szerkezet függvényében. 
A természet legkeményebb anyagai atomrácsos szerkezetűek, és ez a tulajdonságaikat is 
alapvetően meghatározza. 
Grafit és gyémánt tulajdonságai. 
Ismerjék fel, hogy a fémek hasonló fizikai tulajdonságai hasonló szerkezetre vezethetők visz-
sza. A fémrács alapvető tulajdonságai. 
A köznapi életben megtalálható négy legfontosabb fém tulajdonságainak és felhasználásuknak 
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Fémek és nemfémek megkülönböztetése 
tulajdonságaik alapján. Fémek jellemző tulaj-
donságai. A fémes kötés, az áramvezetés 
értelmezése az atomok közös, könnyen el-
mozduló elektronjai alapján. Könnyűfémek, 
nehézfémek, ötvözetek. 

az ismerete. 
Az ion fogalma, kialakulásának lehetőségeit. Összefüggés az atom elektronszerkezete és az 
ionképzése között A magnézium alapvető tulajdonságai. 
NaCl és MgO képletek ismerete, megértése. 
Egyszerű ionvegyületek képletének felírására. 
A mindennapi élet szempontjából fontosabb vegyületek jellemzése. 
A mól használata képletek esetén is. Kémiai jelek mennyiségi értelmezésének kiterjesztése, 
használata. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyiség, ion, ionos, ko-
valens és fémes kötés, só. 

Tematikai egység A kémiai reakciók típusai Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás 
Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett és biztonságos kísérle-
tezési képesség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű reakcióegyenletek rendezé-
sének elsajátítása. A reakciók összekötése hétköznapi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, 
robbanás, tűzoltás, korrózió, megfordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert folyamatok általánosí-
tása (pl. égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), ennek alkalmazása 
kísérletekben. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problé-
mák, alkalmazások) 

Követelmények 

Egyesülés, bomlás 
Fogalmak, példák. 
Gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció 
Az égés mint oxigénnel történő kémiai reak-
ció. Robbanás. Tökéletes égés, nem tökéle-
tes égés és feltételei. Rozsdásodás. Korrózió. 
Az oxidáció mint oxigénfelvétel. A redukció 
mint oxigénleadás. A redukció ipari jelentősé-
ge. A CO-mérgezés és elkerülhetősége, a 
CO-jelzők fontossága. Tűzoltás, felelős visel-
kedés tűz esetén. 
Oldatok kémhatása, savak, lúgok 
Savak és lúgok, disszociációjuk vizes oldat-
ban, Arrhenius-féle sav-bázis elmélet. pH-

Értsék meg, hogy a kémiai reakciók a részecskék ütközése nyomán jön létre. Ismerjék a kata-
lizátor szerepét. Tudják, hogy mit jelent az egyesülés és a bomlás, az exoterm és az endoterm 
reakció. 
Az összetétel meghatározható az alkotórészek jellemző tulajdonságai alapján. 
A megmaradási törvények általános érvényűek a természetben. 
A kémiai egyenlet felírásának szabályait. 
A tanulók értsék, hogy a kémiai reakcióknak feltételei vannak. Ismerjék az égési folyamatok 
alapvető tulajdonságait és feltételeit, ennek alapján a tűzoltás alapszabályait. 
Oxidáció és redukció fogalma (mint elektron leadás és felvétel). Oxigén nélküli redoxi reakciók. 
Értsék meg, hogy ezek a folyamatok térben és időben egyszerre zajlanak. 
Fémek viselkedése a szabad levegőn, korrózióra való hajlam. Fémek redukáló sorának értel-
mezése. 
Nátrium fontosabb tulajdonságai, baleset megelőzési rendszabályok. 
Sav (mint proton leadó) és lúg (mint proton felvevő) fogalma. 
Sósav (savak) és szalmiák (lúgok) fontosabb tulajdonságai. 
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skála, a pH mint a savasság és lúgosság 
mértékét kifejező számérték. Indikátorok. 
Kísérletek savakkal és lúgokkal 
Savak és lúgok alapvető reakciói. 
Közömbösítési reakció, sók képződése 
Közömbösítés fogalma, példák sókra. 
Az anyagmegmaradás törvénye 
A kémiai változások leírása szóegyenletekkel, 
kémiai jelekkel (vegyjelekkel, képletekkel). 
Mennyiségi viszonyok figyelembevétele az 
egyenletek két oldalán. 
A kémiai reakciók egy általános sémái 
Fémek és nemfémek reakciója oxigénnel, 
Oxidok reakciói vízzel; 
Közömbösítés. 
Kémiai reakciók sebességének változása a 
hőmérséklettel, katalizátorral. 

A vízmolekula kettős viselkedése. 
Értsék, hogy savat lúggal, a lúgot pedig savval közömbösíthetjük. 
Egyszerű, sablon szerinti reakcióegyenletek felírása. 
Egyszerű, sablon szerinti reakcióegyenletek felírása. 
A tanulók értsék a reakcióegyenlet minőségi és mennyiségi jelentéseit. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, közömbösítés. 

Tematikai egység Élelmiszerek és az egészséges életmód Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és 
biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert anyagok besorolása a szerves 
vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A 
mindennapi életben előforduló, a konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, 
illetve elvégzése. Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire kémiai reakciókat jelent. Az egés-
zséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvantitatív szemlélet elsajátítása. A táp-
anyagok összetételére és energiaértékére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása. 
Az objektív tájékoztatás és az elriasztó hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd ki-
alakulása a szenvedélybetegségekkel szemben. 

Követelmények Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 

Ismerjék meg a szén különleges tulajdonsá-
gait és ennek kapcsán az élet molekuláinak 
kialakulását. 
Ismerjék meg a szénhidrátok, zsírok, olajok 

Szerves vegyületek 
Szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetése. 
Szénhidrátok 
Elemi összetétel és az elemek aránya. A „hidrát” elnevezés tudománytörténeti magyarázata. 
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és fehérjék vázlatos összetételét, fontosabb 
jellemzőiket és szerepüket a szervezetben. 
Tegyenek különbséget tápanyag és a táplálék 
között 
Néhány alapvető gyógyszer ismerete, a 
gyógyszerek szedésének alapszabályai. 
Az idegrendszerre károsan ható anyagok, a 
drogok ismerete. 
A drogok által előidézett tünetek, hatásaik a 
szervezetre. 

Egyszerű és összetett szénhidrátok. Szőlőcukor (glükóz, C6H12O6), gyümölcscukor (fruktóz), 
tejcukor (laktóz), répacukor (szacharóz). Biológiai szerepük. Méz, kristálycukor, porcukor. Mes-
terséges édesítőszerek. Keményítő és tulajdonságai, növényi tartalék-tápanyag. Cellulóz és 
tulajdonságai, növényi rostanyag. 
Fehérjék 
Elemi összetétel. 20-féle alapvegyületből felépülő óriásmolekulák. Biológiai szerepük (enzimek 
és vázfehérjék). Fehérjetartalmú élelmiszerek. 
Zsírok, olajok 
Elemi összetételük. Megkülönböztetésük. Tulajdonságaik. Étolaj és sertészsír, koleszterintarta-
lom, avasodás, kémiailag nem tiszta anyagok, lágyulás. 
Alkoholok és szerves savak 
Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A glikol, a denaturált szesz és a metanol erősen mérgező ha-
tása. Ecetesedés. Ecetsav. 
Az egészséges táplálkozás 
Élelmiszerek összetétele, az összetétellel kapcsolatos táblázatok értelmezése, ásványi sók és 
nyomelemek. Energiatartalom, táblázatok értelmezése, használata. Sportolók, diétázók, fo-
gyókúrázók táplálkozása. Zsír- és vízoldható vitaminok, a C-vitamin. Tartósítószerek. 
Szenvedélybetegségek 
Függőség. Dohányzás, nikotin. Kátrány és más rákkeltő anyagok, kapcsolatuk a tüdő beteg-
ségeivel. Alkoholizmus és kapcsolata a máj betegségeivel. „Partidrogok”, egyéb kábítószerek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás, alkoholiz-
mus, drog. 

Tematikai egység Kémia a természetben Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai tulajdonságai alapján. 
Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanuló majd felnőttként is képes legyen alkal-
mazni a kémiaórán tanultakat a természeti környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak 
értelmezéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és folyamatok magyarázatához. A levegő- 
és a vízszennyezés esetében a szennyezők forrásainak és hatásainak összekapcsolása, to-
vábbá azoknak a módszereknek, illetve attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel az egyén csök-
kentheti a szennyezéshez való hozzájárulását. 

Követelmények Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 

A földkéreg legfontosabb anyagainak és ki-
alakulásának ismerete. Kőzet, érc és ásvány 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása a csillagokban. 
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fogalma, néhány példa ismerete. 
A levegő összetételének, az összetevők bio-
lógiai szerepének ismerete. Az ózon kialaku-
lásának, tulajdonságainak, élettani hatásának 
ismerete. A nitrogén tulajdonságai. 
A légköri gázok és a légszennyezés kémiai 
vonatkozásainak ismerete, megértése. 
A légszennyező anyagok ismerete, hatásuk 
mechanizmusa: az ózonréteg elvékonyodá-
sának folyamata, a szmog két típusa, a savas 
esők hatásmechanizmusa. 
A kén-dioxid, szén-dioxid és szén-monoxid 
keletkezése, legfontosabb tulajdonságaik, 
felhasználásuk, élettani szerepük. 
A víz körforgásának ismerete. Felszíni és 
felszín alatti vizek megkülönböztetése. 
Az ásványvíz, mint természeti kincs. 
A víz különleges szerkezete és ebből adódó 
tulajdonságai. 
A víz az élet nélkülözhetetlen feltétele. 
A vízszennyezés alapvető okainak, anyagai-
nak ismerete. A víztisztítás fő lépései (fizikai 
és kémiai folyamatok). 
Hulladék és szemét megkülönböztetése. Kü-
lönböző hulladékfajták elkülönítése (szelektív 
gyűjtés alapjainak ismerete). Az ötlépcsős 
hulladékpiramis által meghatározott fontossá-
gi sorrend megértése. 
A metán alapvető tulajdonságai, szerkezete, 
felhasználása. A kőolaj párlatainak a felhasz-
nálása. 
Meg nem újuló energiaforrások környezeti 
problémái. 
Legyenek tisztában a nem megújuló energia-
forrásokkal kapcsolatos problémákkal, és 

Légköri gázok 
A légkör összetételének ismétlése (N2, O2, CO2, H2O, Ar). Tulajdonságaik, légzés, fotoszinté-
zis, üvegházhatás, a CO2 mérgező hatása. 
Levegőszennyezés 
Monitoring rendszerek, határértékek, riasztási értékek. Szmog. O3, SO2, NO, NO2, CO2, CO, 
szálló por (PM10). Tulajdonságaik. Forrásaik. Megelőzés, védekezés. Ózonpajzs. Az ózon 
mérgező hatása a légkör földfelszíni rétegében. A savas esőt okozó szennyezők áttekintése. 
Vizek 
Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, desztillált víz, ioncserélt 
víz, jég, hó. Összetételük, előfordulásuk, felhasználhatóságuk. A természetes vizek mint élő 
rendszerek. 
Vízszennyezés 
A Föld vízkészletének terhelése kémiai szemmel. A természetes vizeket szennyező anyagok 
(nitrát-, foszfátszennyezés, olajszennyezés) és hatásuk az élővilágra. A szennyvíztisztítás lé-
pései. A közműolló. Élővizeink és az ivóvízbázis védelme. 
Ásványok, ércek 
Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma. Magyarországi hegységképző kőzetek főbb ásványai. 
Mészkő, dolomit, szilikátásványok. Barlang- és cseppkőképződés. Homok, kvarc. Agyag és 
égetése. Porózus anyagok. Kőszén, grafit, gyémánt. Szikes talajok. 
Fosszilis energiaforrások 
Szénhidrogének: metán, benzin, gázolaj. Kőolaj-finomítás. A legfontosabb frakciók felhaszná-
lása. Kőszenek fajtái, széntartalmuk, fűtőértékük, koruk. Égéstermékeik. Az égéstermékek 
környezeti terhelésének csökkentése: porleválasztás, további oxidáció. Szabályozott égés, 
Lambda-szonda, katalizátor. 
Biomassza 
Megújuló energiaforrások. A biomassza fő típusai energetikai szempontból. Összetételük, 
égéstermékeik. Elgázosítás, folyékony tüzelőanyag gyártása. A biomassza mint ipari alap-
anyag a fosszilis források helyettesítésére. 



324 
 

azzal, hogy a megújuló energiaforrások fel-
használása lehet megoldás az energiaigé-
nyekre. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés, vízszennye-
zés. 

Tematikai egység Kémia az iparban Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biz-
tonságos kísérletezés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai átalakításával értékes 
és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az ezek előállításához szükséges műveleteknek 
veszélyei is vannak. Néhány előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint 
az előállított anyagok jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonatkozású) felhasználásai-
nak magyarázata (pl. annak megértése, hogy a mész építőipari felhasználása kémiai szem-
pontból körfolyamat). Az energiatermelés kémiai vonatkozásai esetében a környezetvédelmi, 
energiatakarékossági és a fenntarthatósági szempontok összekapcsolása a helyes viselkedés-
formákkal. 

Követelmények Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 
Ismerjék fontosabb építőanyagainkat és azok 
felhasználását. 
Fontos építőipari anyagok és folyamatok is-
merete: CaO, CaOH, CaCO3, CuSO4, mész-
égetés, mészoltás. 
Fémek természetbeli előfordulása, alumínium 
és vasgyártás fő lépései. 
Különbség nyersvas, vas és az acél között. 
A salétromsav alapvető tulajdonságai. 
Robbanóanyagok szerepe. 
Pétisó (műtrágyák) hatása a mezőgazdaság-
ban. 
Régebbi és modern tűzgyújtó eszközök. 
A fehér és a vörös foszfor fontosabb tulajdon-
ságai, a köztük megfigyelhető különbségek. 
Ismerjék a legfontosabb műanyagokat és 
azok felhasználásának lehetőségeit. 
Legfontosabb természetes és mesterséges 

Vas- és acélgyártás 
A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. A vas- és acélgyártás folyamata röviden. A vashulladék 
szerepe. 
Alumíniumgyártás 
A folyamat legfontosabb lépései. A folyamat energiaköltsége és környezetterhelése. Újrahasz-
nosítás. Az alumínium tulajdonságai. 
Üvegipar 
Homok, üveg. Az üveg tulajdonságai. Újrahasznosítás. 
Papírgyártás 
A folyamat néhány lépése. Fajlagos faigény. Újrahasznosítás. 
Műanyagipar 
A műanyagipar és hazai szerepe. Műanyagok. Közös tulajdonságaik. 
Mész 
A mészalapú építkezés körfolyamata: mészégetés, mészoltás, karbonátosodás. A vegyületek 
tulajdonságai. Balesetvédelem. 
Gipsz és cement 
Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az égetett gipsz (modellgipsz) víz-
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eredetű textíliák ismerete, felhasználhatósá-
guk lehetőségei (előnyök és hátrányok). 
A fémek természetes folyamata a korrózió 
(oxidáció). A nagy redukáló képességű fémek 
hajlamosak a korrózióra is. 
A vas korróziója a rozsdásodás. 
A korrózióvédelem lehetőségeinek ismerete, 
előnyeik és hátrányaik. 
Az ólom ismerete, környezet és egészségká-
rosító hatása. 

felvétele, kötése. Cementalapú kötőanyagok, kötési idő, nedvesen tartás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz, kőolaj, szén, 
biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

Tematikai egység Kémia a háztartásban Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai reakciók ismerete, fe-
gyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulajdonságainak ismerete 
alapján azok kémiai szempontok szerinti, szakszerű jellemzése. Az egyes vegyszerek bizton-
ságos kezelésének, a szabályok alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek so-
rán, a tiltott műveletek okainak megértése. A háztartási anyagok és vegyszerek szabályos tá-
rolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjainak ismeretében ezek gyakorlati al-
kalmazása. A háztartásban előforduló anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a 
hétköznapi életben is használható számolási feladatok megoldása. 

Követelmények Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, alkalmazások) 

A kénsavat, mint veszélyes vegyszer, a leg-
fontosabb tulajdonságait. 
Kénsav kezelésévek kapcsolatos balesetvé-
delmi rendszabályok. 
Tudják mi a különbség a kemény és a lágy 
víz között. 
A kemény víz tulajdonságait, vele kapcsola-
tos problémák. 
A vízlágyítás folyamata, lehetőségei. 
Szappanok és mosószerek legfontosabb ösz-
szetevői, hatásmechanizmusuk alapjai. 
A nátrium-hidroxid tulajdonságai, kezelésével 

Savak, lúgok és sók biztonságos használata 
Használatuk a háztartásban (veszélyességi jelek). 
Savak 
Háztartási sósav. Akkumulátorsav. Ecet. Vízkőoldók: a mészkövet és a márványt károsítják. 
Választóvíz, királyvíz. 
Lúgok 
Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisztítók. Erős és gyenge lúgokat tartalmazó tisztítószerek. 
Sók 
Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 
Hidrogén-peroxid. Hipó. Klórmész. Tulajdonságaik. A hipó (vagy klórmész) + sósav reakciójá-
ból mérgező Cl2-gáz keletkezik. A klórgáz tulajdonságai. A vízkőoldó és a klórtartalmú fehérí-
tők, illetve fertőtlenítőszerek együttes használatának tilalma. 
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kapcsolatos rendszabályok. 
Alapvető fehérítő és fertőtlenítőszerek tulaj-
donságainak, hatásának és kezelésének is-
merete. 
A klór ismerete: alapvető tulajdonságok, élet-
tani (környezeti) hatás. 
Növények számára legfontosabb tápanyagok 
ismerete, talajjavítás szabályai. 
Leggyakoribb növényvédő szerek ismerete, 
mérgező hatásuk, balesetmentes kezelésük. 
Megismert természetes és mesterséges ele-
mi szenek fontosabb tulajdonságai, felhasz-
nálásuk. 

Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége 
Mosószerek és szappanok, mint kettős oldékonyságú részecskék. A szappanok, mosószerek 
mosóhatásának változása a vízkeménységtől függően. A víz keménységét okozó vegyületek. 
A vízlágyítás módjai, csapadékképzés, ioncsere. 
Permetezés, műtrágyák 
Réz-szulfát mint növényvédő szer. Szerves növényvédő szerek. Adagolás, lebomlás, várako-
zási idő. Óvintézkedések permetezéskor. A növények tápanyagigénye. Műtrágyák N-, P-, K-
tartalma, vízoldékonysága, ennek veszélyei. 
Az energia kémiai tárolása 
Energia tárolása kémiai (oxidáció-redukció) reakciókkal. Szárazelemek, akkumulátorok. Mér-
gező fémsók, vegyületek begyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, csomagolóanyag, 
műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, műtrágya, várakozási idő, adagolás, 
szárazelem, akkumulátor. 

 

6) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, 

anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, mód-
szereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

b) Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen 
anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

c) Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 
d) Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektron-

szerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 
e) Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult ele-

mek és vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 
f) Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét mások-

nak változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 
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27.12. Földrajz 

1) Általános nevelési célok 
a) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, 

folyamataival, továbbá a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 
középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazda-
sági, környezeti eseményei állnak. 

b) A földrajz tantárgy a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a köz-
oktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást. 

c) A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. 
Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társa-
dalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. 

d) Az oknyomozó tudásszerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és folyamatot elsődle-
gesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így 
fokozatosan kialakulhat felelős magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. 

e) A helyi és a regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyamatok érzékelésével lehetővé vá-
lik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű 
természeti, társadalmi és környezeti problémákat. 

f) A földrajzoktatás elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. 
g) Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a 

magyarsághoz való kötődés. 
h) Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kul-

túrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. 
i) Hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. 

2) Fejlesztési feladatok 
a) A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció igényének 

kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. 
b) A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődé-

sét. 
c) A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudomá-

nyi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. 
d) Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes természettudományi szemlélet alakítását. 
e) A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet 

és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a társadalomtudományi szemlélet alapjait is. 
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f) A tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-
tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintet-
tel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. 

g) Fontos, hogy ösztönözze a médiumok által közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni 
ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát láthatják. 

h) A tanítási-tanulási folyamat kiemelt feladata a folyamatos önképzés iránti igény felébresztése, valamint az élethosszig tartó tanulás ké-
pességének kialakítása. 

i) Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári kompetenciák fejlődé-
sét. 

j) Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet ese-
ményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. 

k) A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és jártasságot szereznek az okfejtő térképolva-
sásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú térképeken). 

A. 7-8. évfolyam tanterve 

 
Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgálódások alapján szerzett tapasztalatok a 
szűk környezetben található szilárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, modellezése. A 
talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata alapján. Emberi és természetföldrajzi időléptékek, időtar-
tamok érzékelése. Konkrét, lakóhelyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre, természeti 
értékek védelmére. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. hegyek) és a Föld méretviszonyainak ösz-
szehasonlítása révén. 
Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasztalható időtartamok és a földtörténeti 
időegységek arányainak érzékeltetésével. 
A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgálódások, mérések megadott szempont 
alapján tanári irányítással), a balesetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a tapasztalat-
rögzítés önállóságának fokozatos növelése.  
Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek vizsgálata 
során. 
A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly lehetőségének bemutatása, a környezettu-
datos gondolkodás, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség megalapozása. 
A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj példáján. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Környezetünk anyagainak vizsgálata 
Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos vizs-
gálódással.  
A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, bauxit, 
agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, vizsgálata; csoportosításuk. 
A talaj 
A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtípusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési folyamat 
és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon közvetlen tapaszta-
latszerzéssel. 
A folyamatosan változó bolygó és környezet 
A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom ösz-
szekapcsolása. 
Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetlemezek mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegy-
láncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, 
vetődés, rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 
A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, üledé-
kes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők harcának értelmezése. 
A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkülönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori földgömbi helyzete 
természetföldrajzi és környezeti következményeinek felismerése a mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alapján. 
Tájékozódás a földtörténeti időben 
Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, idő-
vonalzó készítésével.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősmaradvány; építőanyag, nyersanyag, 
energiahordozó anyag. Geológiai (belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vul-
kán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegysé-
gek.  

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A földrajzi övezetesség alapjai 
7 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz körforgása és halmazállapot-változásai, 
a felhő- és csapadékképződés jelenségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és időbeli 
változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. A nedves és a száraz kontinentális éghajlat 
jellemzése, társadalmi-gazdasági hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjának és az éghaj-
lati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemeinek példáival a regionális földrajzi ta-
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nevelési-fejlesztési céljai nulmányok előtt. A földrajzi és az éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetesség 
elemeinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató ábrák (diagramok, modellek, magyarázó 
ábrák) elemzése során.  
A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a társadalom szempontjából, társadalmi-
gazdasági hatásaik, környezeti következményeik meglátása példákban).  
Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellemzési algoritmusának megismertetése.  
Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfedezésével.  
Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok bemutatásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Éghajlati alapismeretek 
Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők érvényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat övezetességét 
kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram olvasása. 
A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 
Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, erdőirtás és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos esőzés 
következményei, legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagosodás folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, napenergia-
készlet).  
A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése 
A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a természetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való változásának felisme-
rése a valódi mérsékelt övben, a füves területek és a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; a tajgavidék és az 
erdőgazdálkodás jellemzése. 
A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 
A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése a szélsőséges természeti viszonyokban.  
A függőleges földrajzi övezetesség 
A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegység éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a magashegységi 
táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű értelmezése; helyes magatartás lavinaveszélykor. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szélrendszer (passzát, nyugatias, sar-
ki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó 
hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, gleccser. Vízenergia, nap-
energia.  
Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és magashegységi táj).  
Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Gazdasági alapismeretek 
5 óra 

Előzetes tudás 
A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenységeinek felismerése példákban. A csa-
ládi bevétel és kiadás példáinak ismerete. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket előállító gazdasági ágazatok tevé-
kenysége közötti szoros kapcsolat és az egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével.  
A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a kereslet és a kínálat szerepének köznapi 
gyakorlati példákon keresztül történő megértetése során.  
Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a családi gazdaság működésének 
helyzetgyakorlatokban való bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdaság értelmezése 
A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy ország életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának 
meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatások); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése. 
Pénzügyi alapismeretek 
Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kínálat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési módok 
megismerése.  
A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. A 
takarékosodás és a megtakarítások lényege.  
Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valutaváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 
Nemzetközi együttműködések 
A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése különböző típusú szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, 
regionális és civil szervezetek). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  
Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, árfolyam. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Afrika és Amerika földrajza 
14 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a földtörténeti időben. 
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb természeti adottságainak és kör-
nyezeti problémáinak összefüggései. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának 
használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi jellemzőiről a Föld fejlődéséről és a földrajzi 
övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával.  
Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós térbeli viszonyok megismertetése 
térkép alapján, a szemléleti térképolvasás képességének fejlesztése.  
A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jellemzői és a természeti adottságok, a 
történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők életmó-
dot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbségeinek, okainak, társadalmi és környeze-
ti következményeinek megláttatásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 
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A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 
válásának érzékeltetésével, az emberiség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, va-
lamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való felismertetésével.  
Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismertetésével. 
A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrendszerek működésének megfigyelésével, 
valamint különböző jellegű információs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-összeállítással és beszá-
moló-készítéssel (országcsoportok, országok bemutatása). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Afrika természetföldrajza 
Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  
Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következményeinek, valamint az ásványkincs- és energiahordozó-készletek területi és 
gazdasági ellentmondásosságának értelmezése. 
Afrika társadalomföldrajza. 
Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a fiatal népesség és következményeinek összekapcsolása esetleírások-
ban (etnikai feszültségek, országok közötti és polgárháborúk). 
A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, oázis- és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok kü-
lönbségeinek feltárása. 
Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi, egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, túllegelte-
tés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi segítségnyújtás szükségességének felismerése. 
Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak megértése. 
Amerika természetföldrajza 
A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése.  
Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 
A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az aszimmet-
rikus vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a vízrendszer-hasznosítás modellezése. 
Amerika társadalomföldrajza 
A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a népességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrányok felis-
merése példákban.  
A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának értel-
mezése példákban. 
A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség átalakulásának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). 
Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése.  
Amerika országföldrajza 
Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  
Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; Brazília mint gyorsan fejlődő ország.  
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi árokrendszer. Hurrikán, tornádó; 
vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvidék, sivatagtípus.  
Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. 
Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vad-
foglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, 
tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, 
technológiai övezet, urbanizáció, városövek, városövezet, agglomerációs zóna).  

Topográfiai ismeretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Bra-
zil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, 
Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Ama-
zonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  
Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Alexandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chica-
go, Houston, Kairó, Los Angeles, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilíci-
um-völgy, Washington. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ázsia földrajza 
10 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a földtörténeti időben. 
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb természeti adottságaival és kör-
nyezeti problémáinak összefüggései.  
A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a technológiai park tipikus tájak jellemzői, az 
országok jellemzési algoritmusának használata. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek okaival, társadalmi-gazdasági követ-
kezményeivel és a világ gazdasági folyamataival való összefüggésekben történő feldolgozásával. A földrajzi 
tényezők életmód-meghatározó szerepének felismertetése. 
Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi különbségeinek és okainak meglát-
tatásával, a társadalmi és környezeti következményeik elképzeltetésével.  
Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, környezeti problémák világméretűvé válá-
sának példákban való érzékeltetésével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi felelősségének 
bemutatásával.  
Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és környezeti folyamatok példákban való 
felismertetésével. 
A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken való önállóan tájékozódással, az infor-
mációk közötti összefüggések indoklásával.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ázsia természetföldrajza 
A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontrasztjának, 
okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás megisme-
rése.  
Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés következményeinek megértése. 
Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses monszungazdál-
kodás modellezése.  
Ázsia társadalomföldrajza 
Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a világ-
vallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló szerepének felismerése példákban. 
Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technológiaátvitel-
folyamat értelmezése. 
Ázsia regionális földrajza 
Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott or-
szágok, új gazdasági hatalmak megismerése.  
India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom ellentmondásai. 
Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a természeti ka-
tasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és környezeti következményei. 
Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és környe-
zeti következményei. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, monszunvidék és monszunterület; mérsé-
kelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népesség-
robbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom, technológiaátvitel, csúcstech-
nológia, informatikai társadalom. 

Topográfiai ismeretek 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, 
Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolung-
ma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, 
Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, 
Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.  
Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; Hongkong, Kalkutta, Kanton, 
Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 
4 óra 

Előzetes tudás 
A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. Eligazodás a földtörténeti időben. A 
forró és a hideg övezet és öveik főbb természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az óceá-
nok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti 
összefüggések felismertetése a Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával.  
A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások globális folyamatokban betöltött szerepé-
nek felismertetésével példákban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. A modellszerű 
gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a térség problémáiról. 
Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken való tájékozódással, információleol-
vasással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ausztrália, a kontinensnyi ország 
Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és következmé-
nyeik ismerete. 
A sarkvidékek földrajza 
Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a 
sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megismerése.  
A világtenger földrajza 
Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások szerepének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-
energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű ér-
telmezése. 
Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, társadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, idegenforgalom 
stb.) megismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. 
Világtenger; tengeráramlás; árapály-energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai ismeretek 
Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, 
Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék 
(Antarktisz). 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Európa általános földrajza 
5 óra 

Előzetes tudás 
Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felismerése példákban. Eligazodás a földtörté-
neti időben. A földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problémái. A 
szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A földrészek és országcsoportok szerepe a világgazdaság-
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ban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak megismertetésével, napjaink törekvéseinek 
érzékeltetésével. 
A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földrészekkel kapcsolatos) tudás előhívásával 
és alkotó felhasználásával. 
Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai és az azokból következő társadalmi-
gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyek feldolgozásával. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sokszínűség földrajzi okainak és a népes-
ségkeveredés következményeinek elemzése során. A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak isme-
rete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása.  
Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, diagramok értelmezésével, elemezé-
sével, a földrajzi övek jellemzési szempontjainak önálló használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Európa általános természetföldrajzi képe 
Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következményeinek, a domborzati adottságok következményeinek és a nagytájak mo-
zaikjának megismerése. 
Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A természeti 
adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-gazdasági életben. 
Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai 
Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom gazdasági következményeinek megismerése.  
Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) értel-
mezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének térképezése. 
Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási front.  
Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; uniós polgár, állampolgár; letelepe-
dési engedély, munkavállalási engedély. Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 

Topográfiai ismeretek 
Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  
Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 
5 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehető-
ségekről. A hideg mérsékelt és a meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a vándor-
ló állattartás lényegének ismerete.  
Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kontinensrész közös és egyedi földrajzi-
környezeti vonásainak, azok okainak és következményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált szemlélet fejlesz-
tése az ismert világ folyamatos tágulása a fejlődésben máig érzékelhető hatásainak, valamint a természeti és 
gazdasági körülmények, hagyományok gondolkodásmódot, életmódot befolyásoló hatásának felismertetésé-
vel. 
Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való leírás készítésével segédeszközök 
használatával, tanári irányítással. 
A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti problémáinak irányított projektmódszerrel 
történő feldolgozásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek életében 
A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 
Észak-Európa földrajza 
Az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz igazodó munkamegosztás model-
lezése; országai jóléte, gazdagsága okainak, összetevőinek értelmezése. 
Mediterrán-Európa földrajza 
Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének megalkotása.  
Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának megismerése. 
A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A környezetben 
lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban. 
A Balkán-térség  
A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; a kultúrák találkozási következményeinek felismerése példákban.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, vízerőmű, földhőerőmű. Kereske-
delmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazdaság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosz-
tás, vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai ismeretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pireneusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, 
Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-
tóvidék, Vezúv; Pó.  
Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Atlanti-Európa földrajza 
6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehető-
ségek, környezeti veszélyhelyzetek ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzői, az óceáni 
éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 
Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés és a társadalom nagymérvű 
környezetátalakító tevékenysége következményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A problémameg-
oldó gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre való áthelyezése következtében kialakuló válság-
helyzet és az új fejlődési pályák választása konfliktusának elemzésével. 
A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kezdeményezések bemutatásával, a regi-
onális és a globális szemlélet összekapcsolása.  
Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodlagos információhordozók kiválasztása 
tanári irányítással.  
A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási adatai egymáshoz való viszonyának, 
nagyságrendjének érzékeltetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 
A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-Európa természetföldrajzi jellemzése.  
A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek át-
alakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a 
vízszennyeződés okozati és prognosztikus értelmezése. 
Nyugat-Európa meghatározó országai 
Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel.  
Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a profilt váltó iparvidékek). 
Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományainak, a modern ipar kialakulásának földrajzi összefüggései).  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas ülepedés és eső, a környezet savanyo-
dása.   

Topográfiai ismeretek 
Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, 
Szajna, Temze.  
Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-angliai-iparvidék. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 
7 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő társa-
dalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyzetek. 
A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a kontinentalitás térbeli változásának ismerete. A mér-
sékelten szárazföldi és a szárazföldi terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki függőleges övezetesség 
és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint 
tipikus tájak, tájjellemzési algoritmus. 
Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, szegénység és a függőség, valamint a 
történelmi, politikai változások és a társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével. 
A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások és érdekek érvényesülésének felismer-
tetése (a különböző adottságú tájak átalakítása kultúrtájakká).  
A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen környezetének európai összefüggésben 
való megismertetésével, a közép-európai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 
A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és társadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összehasonlító te-
matikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; 
energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú mezőgazdasági termelés) megértése.   
Oroszország  
Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek. 
A hegyvidéki Közép-Európa 
A közép-európai magashegyvidék természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgazda-
ság, az idegenforgalom meghatározó szerepének igazolása. 
A medencei Közép-Európa 
A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, közép-
hegységi tipikus tájain.  
A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek fel-
ismerése.  
Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jellemzése.  
Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése (esetelemzés, mentális térképkészítés).  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdálkodás, gazdasági körzet, nagy-
üzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. 

Topográfiai ismeretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-medence, Kelet-európai-síkság, Né-
met–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi 
út, Visztula, Volga.  
Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, 
Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A Kárpát-medencevidék földrajza 
5 óra 

Előzetes tudás 
A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító tényezők, a vízhálózat.  
Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból következő társa-
dalmi-gazdasági lehetőségekről, környezeti veszélyhelyzetekről.  
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A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipikus tája. 
A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett földrajzi következményeinek, az 
ember életmódját meghatározó feltételeknek az összekapcsolásával, illetve prognosztizálással. 
A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai tervezéssel társadalmi, környezetvédelmi 
témájú feladatmegoldásban tanári útmutatással. 
Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környezeti folyamatok elemzésével (a Kárpát-
medencevidék kialakulása, az ember környezet-átalakító tevékenysége).  
A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak együttműködésében rejlő lehető-
ségek, az együttműködés szubjektív korlátainak felismertetésével.  
A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás készítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 
A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg modellezése.  
A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban. 
A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.  
A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 
A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és következményeinek az ok-okozati rendszerű megismerése, prognoszti-
zálása.  
A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú népszokása-
ik megismerése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, aszályveszély, árvízveszély, vízrende-
zés, vízkészlet, földcsuszamlás, kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárváros, 
hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; 
székely, csángó. 

Topográfiai ismeretek 
Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, 
Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Székelyföld, Őrvidék, Partium. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 
6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa és a Balkán térség természetföldrajzi 
adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvidék és 
a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak ismerete. A magyarság kárpát-medencei múlt-
jának, jelen helyzetének ismerete.  
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tuda-
tosításával, a magyarsághoz kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetésével.  
Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzőinek rendszerezésével (összehasonlító táblázat, 
mérlegelés, logikai sorok, idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.).  
A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok földrajzi-környezeti jellemzői). 
A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-Európával kapcsolatos) tudás előhívásával és 
alkotó felhasználásával. 
Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése internetalapú szolgáltatások célirányos 
használatával (pl. tények, adatok, képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése). 
A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése országbemutatás során (tanulói kreatív módszerek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 
Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi jellemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi utazások 
átélt élményeiről. 
Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jellemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való társadalmi-
gazdasági kapcsolatok. 
Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése és 
bemutatása. 
A keleti termékeny vidékek országai 
Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságának bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése. 
Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja föld-
rajzi jellemzése. 
A déli hegyvidékek országai 
Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (országok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); a 
Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának földrajzi jellemzése. 

Topográfiai ismeretek 
Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; Maros, Olt, Vág. Horvátország, 
Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyarország természeti és kulturális értékei 
5 óra 

Előzetes tudás 
A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, nagytájai. Magyarország nagytájai és egyes 
középtájai, megyéi, néhány városa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a karsztvi-
dék és a feltöltött alföld tipikus táj.  
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-medencevidék egészében való földrajzi értelme-
zésével.  
Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi jellemzőinek összevetésével (az összeha-
sonlító földrajzi elemzés módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek összekapcsolásával). 
A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismerésétől induló, egyre bővülő tu-
dásszerzéssel; a haza- és a nemzettudat formálása. 
Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és értékvédelem alapvető céljainak, közös és sajátos 
feladatainak megismertetésével, illetve információgyűjtéssel, és az azokkal kapcsolatos személyes és közös-
ségi cselekvési lehetőségek felismertetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A magyarországi nagytájak 
A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értelmezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagytájak termé-
szet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a természeti adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának modellezése. 
A magyar nemzeti kultúra 
A magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemel-
kedő teljesítményeinek bemutatása tanulói kutatómunka alapján. 
Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem  
A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének megértése, a vé-
dett helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; kulturális hungarikumok megismerése projektmunkában.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegységközi medence, romhegység, ta-
núhegy, karsztosodás. Világörökségi védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, 
természeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terület és érték, bioszféra-rezervátum, 
Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 

Topográfiai ismeretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-
Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és 
Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és Tapolcai-medence, Hajdúság, 
Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Mohácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-
Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség helyszínek és nemzeti parkok. 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyarország társadalomföldrajza 
10 óra 

Előzetes tudás 
A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország megyéi, néhány városa. A gazdasági ágaza-
tok szerepe az országok életében és kapcsolataik különböző példái. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság világgazdaságban és az európai gazda-
sági erőtérben változó helyzetének értelmezésével.  
Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek, gondjainak problémaközpontú 
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megközelítésével, gondolatvázlatok készítésével és stratégiai tervezéssel. 
A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének felismerése a társadalmi-gazdasági fejlő-
désben regionális és hazai példákon. 
A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a konfliktuskezelés képességének fejlesztése. 
Állampolgárságra nevelés a hírek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értelmezésével, nézetek megfo-
galmazásával, kifejtésével.  
A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, hálózatos tanulással. 
A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. adattárak, menetrendek, idegenforgalmi ajánla-
tok) használatával, a szerzett ismeretek másokkal való digitális megosztásával, valamint a tudatos vásárlói 
magatartás jellemzőinek bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Népesség és településhálózat 
A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a társadalom öregedése okainak, következményeinek feltárása; népes-
ségszerkezet megismerése.  
A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi tele-
pülések, természeti, épített és emberi környezet, gazdasági, szociális eltérések). 
A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkózásuk lehető-
ségeinek megismerése.  
Magyarország gazdasági szerkezete 
Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az életmód kapcsolata, a regionális különbségek megismerése.  
A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és következményeik megvitatása.  
A magyar gazdaság főbb működési területei. 
Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és szerkezetében változó külgazdasági kapcsolatok.  
Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei (okozati és prognosztikus bemutatás). 
Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a hagyományok földrajzi alapjai. 
A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai integrációban. 
A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) szerepe, jövőbeli lehetőségei.  
A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, menekültstátusz, termelői támogatási 
rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronó-
miai turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.  

Topográfiai ismeretek 
Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, 
Keszthely, Komárom, Kőszeg, Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgotthárd, 
Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 
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3) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb egységeiről (a földrészekről és a világ-

tengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű 
országcsoportjairól, országairól). Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok 
természet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők élet-
módot meghatározó szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól 
és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelen-
tőségével. 

b) Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alap-
vető összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző 
természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, országcsoportok helyét a 
világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének idő-
beli változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jel-
lemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű 
vagy regionális folyamatokkal függenek össze.  

c) Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmé-
nyek elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, 
ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.  

d) Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások 
nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és 
gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú informáci-
ók gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek meg-
adott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

e) Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfi-
ai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak 
a köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is. 

f) Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább 
gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 
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27.13. Informatika 

A. 5-6. évfolyam 

1) Általános nevelési célok 
a) A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári 

segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket és 
a víruskereső program használatát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az adatok védelméről is gondoskodniuk kell.  

b) Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladataikhoz kapcsolódóan kerül sor a számítógépes programok 
használatára. A szövegszerkesztő és prezentációkészítő alkalmazások használata az egyéni munka mellett a csoportmunka során is 
megjelenik. A multimédiás környezetben szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével foglalkoznak. 
Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben feldolgozhatók legyenek. A tanulók megismerik a 
táblázatos adattárolás, a grafikus adatábrázolás, az esztétikus adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a rend-
szerezett formában megjelenő adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában adatokat rendezni. 

c) A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a képzési szakaszban a tanulók a problémamegoldás 
alapvető folyamatával és elemeivel ismerkednek meg. A problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a folyamatot. 
A tanulók kezdetben közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári segítséggel, majd egyre önállóbban készítenek egyes te-
vékenységeket leíró algoritmusokat és folyamatábrákat. 
A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő fejlesztőrendszerek használata ajánlott. A szoftverek használata 
közben a tanulók megismerkednek az utasításokkal, egyszerű programokat írnak, kész programokat értelmeznek.  

d) A tanulási képességek fejlesztése és a tanulási folyamatok támogatása érdekében interaktív oktatóprogramok alkalmazására kerül sor. 
Az oktatóprogramok használata közben a tanulók azonosítják az algoritmusok lépéseit, tanulmányozzák a beállítások módosító szere-
pét. Az interaktív programhasználat során beavatkoznak a folyamatokba, a beavatkozások következményeinek megfigyelése lehetővé 
teszi a programok hatékony, tudatos irányítását. 

e) Az információszerzés egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a korosztályban elsősorban tanári irányítással zajlik az információszer-
zés. Az interneten történő tájékozódás és a szükséges információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző szolgáltatásait. A 
tanulók eleinte a tanár által ajánlott oldalakat keresik fel, később megismerik a kulcsszavas és tematikus keresőgépek használatát is. 
Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját postafiókja, ismerje az elektronikus levelezés alapvető 
funkcióit és az infokommunikáció szabályait. Fontos tisztázni az adatvédelem jelentőségét. 
A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap az elektronikus adathordozók és az interneten 
lévő tartalmak használata. 

f) Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek az internet használata közben felmerülő problé-
mákra, felkészülnek azokra a feladatokra, amelyek az online világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai biztonság-
gal kapcsolatos területeken, megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, a személyes adatvédelemmel. A tanulók a tanulás 
során számtalan különböző minőségű információforrással találkoznak. A célnak megfelelő források kiválasztása megfelelő tapasztalaton 
alapul, melynek érdekében az információforrások hitelességének megítélésére, értékelésére kerül sor. A tanulást támogató információ-
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források saját dokumentumokban való alkalmazása, az információforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb szerepet töltenek be a 
tanulás során, ennek érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat tekintenek meg és értelmeznek. 
Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalom kialakításakor, ennek érdekében a tanulók az életkori sajá-
tosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokat ismernek meg, azonosítják azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások működé-
sét, megfogalmazzák az eljárások futtatása közben szerzett tapasztalataikat, azonosítják az egyes eljárások célját. Kiválasztják a sze-
mélyes igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat, megismerik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és tapasztalatot 
szereznek azok biztonságos működésében. 

g) A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton szerzett iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári ta-
pasztalatokra építve a megszerzett tudás rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás so-
rán egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való felhasználása. Cél, hogy a tanuló minden 
tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző források felhasználási lehetőségeit. 
Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett önállóan tájékozódjon az iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap 
a korosztály számára készült nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk 
megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 
1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával 
való ismerkedés. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. Víruskereső programok 
használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott informatikai környezet tudatos használata 
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 
Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 
Az alkalmazási területek összegyűjtése csoportmunkában. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése 
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet megismerése. 
A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű mozgásgyakorlatok végzése. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. 
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés. 
Állományok típusai. 
Számítástechnikai mértékegységek.  
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A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás 
A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű használata. 
Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. 
A gépterem házirendjének megismerése, betartása. 

Víruskereső programok használata 
Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer, állo-
mánytípus, állományművelet, mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

2. Alkalmazói ismeretek Órakeret 10 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Multimédiás dokumentu-
mok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése 
Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. 
A vágólap használata. 

Szövegműveletek végrehajtása 
Állomány mentése.  
Szöveges állomány megnyitása. 
Szöveg javítása. Karakterformázás. Bekezdésformázás. Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 
Helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből 
Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása. 
Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban. 
Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Adatok cso-
portosítása, táblázatba rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés digitális tu-
dásbázis-rendszerben. Térképhasználati ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése 
Az adat fogalmának megismerése. 
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Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése 
Adatok értelmezése és rögzítése táblázatban. 

Néhány közhasznú információforrás használata 
Közhasznú információforrások adatainak értelmezése. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben 
Digitális tudástárak megismerése. Online tudástárak használata. 

Térképhasználati alapismeretek megszerzése 
Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, koordináta, útvonalkereső. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Órakeret 8 óra 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

Előzetes tudás 
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A 
tevékenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári segítséggel. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek ismerete és ábrázolása. Az informatikai 
eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben való részvétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése 
A problémamegoldáshoz szükséges információ gyűjtése, felhasználása.  
Jelrendszerek ismerete. 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 
Problémák algoritmusainak megtervezése. A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos készítése, értelmezése. Folyamatábra készítése. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 
Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus tervezése, különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. 
Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. 

A robotika alapjainak megismerése 
A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák megoldási módjának megismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, vezérlés. 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

Előzetes tudás 
Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások leírásainak használata. Alapvető matemati-
kai műveletek ismerete. Síkgeometriai ismeretek. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák 
megoldása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen 
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 eredmények meghatározása, a végeredmények megjelenítése. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel 
Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. 
Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 

Előzetes tudás Egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Oktatóprogramok használata. A különböző típusú beállítások módosító szerepének felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban 
Interaktív oktatóprogramok használata. Beavatkozás a program folyamataiba. A beállítások módosító szerepének felismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

4. Infokommunikáció Órakeret 4 óra 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés pontosítása. Információforrások 
kiválasztása, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Keresőkérdések megfogalmazása 
Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése. Kulcsszavas és tematikus keresés. 
Kereső operátorok ismerete. Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása. 

Irányított információkeresés eredményének értelmezése 
Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása. A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése.  

Információforrások irányított kiválasztása 
Konkrét információforrások használata. Hírportálok felkeresése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, kulcsszavas keresés, kereső ope-
rátorok, hivatkozásgyűjtemény. 
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4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető használata, böngészőprogram 
ismerete. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett 
ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján 
Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím létrehozása. 
Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, mellékletek csatolása. A mobilkommunikáció eszközei. 

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. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, mellék-
let, csatolás, válasz, továbbítás, netikett. 

4.3. Médiainformatika 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD használata. Böngészőprogram használata, 
fontosabb portálok ismerete. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a 
számítógépre, információk értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata 
Weboldalak megtekintése, mentése.  
Szöveg, kép mentése weboldalról. Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. Elektronikus könyv keresése, olvasása.  
Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. 
Oktatási célú adatbázisok használata. Oktatóprogramok használata. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, oktatóprogram. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

5. Az információs társadalom Órakeret 4 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

Előzetes tudás 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. 
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghibásodások megfogalmazása. 
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 
Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 
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Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az informatikai biztonság kérdései 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek. 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 megismerése. A személyes adatok védelme. 

Az infokommunikációs viselkedési szabályok megismerése 
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok megismerése, 
értelmezése. 

Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban 
Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentumban. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett, információ, információfor-
rás, hivatkozás. 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Előzetes tudás Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 
A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése 
A globális információs társadalom jellemzői. 
Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi életben. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

6. Könyvtári informatika Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai 
azonosító adatainak ismerete. Betűrendezés. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi 
feladatok során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata 
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek 
funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében. 

Könyvtári szolgáltatások 
A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 
A könyvtári katalógus funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 
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Információkeresés 
Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a feliratok és a raktári jelzet segítségével. Keresőkérdések megfogalmazása 
tanári segítséggel. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. A korosztálynak 
készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos használata. 

Forráskiválasztás 
A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított kiválasztása.  
A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő feladatok. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 
A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, 
enciklopédia, szótár, atlasz. 

 

2) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 
• ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; 
• tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 
• tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 
• tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 
• ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 
b) A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
• ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; 
• használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 
• ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 
• ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 
• segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle adatbázisokban keresni; 
• tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.  
c) A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 
• legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 
• ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 
• képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 
• tudjon egyszerű programot készíteni; 
• legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 
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• a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 
d) A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
• legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 
• legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; 
• legyen képes a találatok értelmezésére; 
• legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; 
• legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 
• legyen képes az interneten talált információk mentésére; 
• ismerje a netikett szabályait. 
e) A tanuló az információs társadalom témakör végére 
• ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 
• ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
• ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 
• ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
• szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 
f) A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
• a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forráso-

kat keresni; 
• konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; 
• el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 

B. 7-8. évfolyam 

3) Általános nevelési célok 
a) Az informatikai eszközök közül a számítógéppel való kommunikáció során fontos egy operációs rendszer rutinszerű használata. Ezeken az 

évfolyamokon a tanulók már önállóan használják a legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. Napjaink-
ban egyre fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg információk digitalizálása. A digitalizált állományok mé-
rete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért szükséges a tömörítési módok és eljárások ismerete is. 

b) Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a szövegszerkesztő programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is 
tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésé-
re, feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével. Ismerik a táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének, mó-
dosításának lépéseit. Tudnak különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a webes publi-
káció jellemző elemeit. 

c) A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyí-
tik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsolatos ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élet-
tel kapcsolatos vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a tanulók tanári segédlettel részfolyamatok-



354 
 

ra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával 
és a változtatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik. 
A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a 
program működését, alkalmazzák a megismert utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a tanu-
lók több oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, értelmezik az adatok közötti összefüggéseket, a struktu-
rált megoldás érdekében eljárásokat készítenek. Az egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel informa-
tikai segítséget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a számítógép véletlenszám-generátora nélkül. A vélet-
lenen alapuló jelenségek tanulmányozása akár a saját készítésű, akár mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos. 

d) Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általános iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony 
használata kerül előtérbe. A tanulók az egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az in-
formációszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet az információk hitelességével szemben. A 
szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 
A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb internetes és mobilkommunikációs lehetőségek megis-
merése következtében a tanulók egyre tudatosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az adat-
védelem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő eszközökkel képesek védekezni ezek ellen. 

e) Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az információkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszé-
lyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és etikai vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások hitelessé-
gének értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök használatakor törekednek a helyes módszerek kialakítá-
sára, megismerik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen 
hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait. 
A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok 
hétköznapi életben betöltött szerepének, céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a szolgáltatá-
sok kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítá-
sa, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

f) A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az infor-
mációs problémamegoldás alapvető lépéseinek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, to-
vábbá az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráskiválasztást és -használatot, a döntések 
meghozását támogatja, hogy a tanulók megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és 
elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 
A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatásban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az 
etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék készítése és a hivatkozások. 
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Tematikai egység/ Fejlesz-
tési cél 

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megisme-
rése és használata. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. Az 
ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 
Számítógépes és nem számítógépes informatikai környezetek megismerése, összehasonlítása. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 
A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök működési elvei. Az eszkö-
zök helyes használatának elsajátítása. 
Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata 
Az operációs rendszer grafikus felületének magabiztos használata. A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése.  

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása 
Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges 
funkciók elsajátítása. 
Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 
Be-, illetve kitömörítés. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, digitalizálás, hálózat, hálózati szol-
gáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 

Tematikai egység/ Fejlesz-
tési cél 

2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 28 

óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés alapfogalmainak 
ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. 
Összetett dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázá-
sa. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 
Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő szerkesztése. 
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Objektumok a szövegben 
Objektumok beillesztése a szövegbe. A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak megismerése, az 
egyes jellemzők módosítása. 
Összetett dokumentum készítése 
Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elkészítése. Szöveg mentése különböző formátumokban.  
Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 
Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. Táblázat formázása. 

Információk publikálásának különböző módjai az interneten 
Weblap készítése. Bloghasználat megismerése. 

Digitális képek alakítása, formázása 
Digitális képek jellemzőinek megismerése. Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Példák megnevezése a táblázatok min-
dennapi életben történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A térképhasználat 
alapjainak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés alapjainak fejlesztése. Az információ 
és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati ismeretek felhasználása, 
keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Táblázatkezelés 
Táblázatkezelő program használata. A munkakörnyezet beállítása. A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 
Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adattípusok megismerése. Adatbevitel, 
javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 
Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás fogalmának megismerése.  

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek 
Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 
Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.  

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 
Térképhasználati ismeretek alkalmazása. Térképek keresése, használata. Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, cel-
lahivatkozás, konstans, relatív és abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 
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Tematikai egység/ Fejlesz-
tési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 
Órakeret 12 

óra 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

Előzetes tudás 
Az információ világában való tájékozódás képessége, jelrendszer ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek is-
merete. Egyszerű folyamatábra értelmezése. Algoritmuskészítés. Egy fejlesztőrendszer ismerete. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök megismerése. Csoportos feladatmegoldás. Összetett 
probléma megoldása fejlesztői környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése 
Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 
Iskolai élethez kapcsolódó probléma megoldása önállóan vagy irányított csoportmunkában. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák megoldása 
Egyszerű vezérlési feladatok megoldása fejlesztői környezetben. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés. 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény megjelenítése. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások megismerése, az alulról felfelé építkezés és a 
lépésenkénti finomítás elveinek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása 
Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata 
Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 
Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel 
Az automataelvű fejlesztőrendszer alapfogalmai. Robotvezérlési alapfogalmak. 
Síkgeometriai feladatok megoldása az adott fejlesztőrendszerben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, kimenő 
adat. 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 
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A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosítás hatásainak megfigyelése 
Tantárgyi szimulációs programok használata, a beállítások hatásainak vizsgálata. 
A szabályozó eszközök hatásai az oktatóprogramokban. 
Véletlen jelenségek modelljei. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Véletlen jelenség, modell, szimuláció, beállítás. 

Tematikai egység/ Fejlesz-
tési cél 

4. Infokommunikáció Órakeret  8 óra 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

Előzetes tudás 
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Információkeresés az interneten. Megadott 
művek elektronikus katalógusban való visszakeresése. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles in-
formációk megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Összetett keresések űrlapok segítségével 
Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 
A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása 
Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Az információk elemzése hitelesség szempontjából. Több hasonló tartalmú ol-
dal összehasonlítása. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. 
Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. Publikus és nem publikus 
adatok megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikációs modell megismerése 
Az információ küldésének és fogadásának kommunikációs eszközei, funkciói, kiválasztási szempontjai. Az elektronikus levelezés alapjai. 
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A mobilkommunikáció eszközei. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 
A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. 
A virtuális tér közlekedési szabályai. 
A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommunikáció, adatvédelem. 

4.3. Médiainformatika 

Előzetes tudás 
A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média elérése, egyes elemek letöltése. A 
médiában megjelenő információk hitelességének kritikus értékelése.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; önálló és kritikus attitűd fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban 
A média alkalmazási lehetőségei. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Internet, televízió, rádió használata. Elektronikus 
könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. Képek, zenék, filmek elérése az interneten. Oktatóprogramok, 
oktatóanyagok keresése az interneten. Internetes térképek keresése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, elektronikus könyv, hangoskönyv, infor-
mációmegosztó portálok. 

Tematikai egység/ Fejlesz-
tési cél 

5. Az információs társadalom Órakeret 6 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

Előzetes tudás 
Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök 
használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. 
Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk lehetőségei. 
Az információforrások hitelességének értékelése. 
Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés 
módszereinek és szempontjainak megismerése 
Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése. Az adatokkal való visszaélések kivédése. Az adatokkal való visszaélésekből szár-
mazó veszélyek és következmények megismerése. Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése 
Megbízható információforrások ismerete. Az információ hitelességének értékelése. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései 
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A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata. A programhasználat során betartandó 
jogok és kötelességek. 

Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 
Az információszerzés folyamatának ismerete. Az információforrások etikus felhasználása. Az információforrások feltüntetése. Az információ 
értékként való kezelése, megosztása. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásának megismerése 
Az információ szerepe az információs társadalomban. 
Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Kulcsfogalmak /fogalmak 
Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, információforrás, hitelesség, megbíz-
hatóság, jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.  

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 
megfogalmazása. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 
Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 
Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a szolgáltatások igény-
bevétele, használata, lemondása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 

Tematikai egység/ Fejlesz-
tési cél 

6. Könyvtári informatika 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári kata-
lógusok irányított használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, alkotó és 
etikus felhasználása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A ké-
zikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. 
Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 
A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtári szolgáltatások 
Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a tájékozódásban. A kézikönyvtár önálló használata. 

Információkeresés 
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Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 
Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított for-
ráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével. A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított alkalmazása. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázis-
ok használata. 

Forráskiválasztás 
A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 
Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. Forrásjegyzék összeállítása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, 
bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalomjegy-
zék. 

 

4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 
• ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; 
• tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 
• segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 
b) A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
• tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 
• tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
• tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 
• ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 
• tudjon bemutatót készíteni. 
c) A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 
• lássa át a problémamegoldás folyamatát; 
• ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 
• ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 
• tudjon kódolni algoritmusokat; 
• tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 
• ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 
• legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 
• legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 
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d) A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
• legyen képes megkeresni a kívánt információt; 
• legyen képes az információ értékelésére; 
• legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 
• tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 
• használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 
e) A tanuló az információs társadalom témakör végére 
• ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
• ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 
• ismerjen megbízható információforrásokat; 
• legyen képes értékelni az információ hitelességét; 
• ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
• ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 
• ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 
• ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 
• legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 
f) A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
• a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 
• a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 
• képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás); 
• egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

 

27.14. Ének-zene 

27.14.1. Alsó tagozat 

1) Általános nevelési célok 
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 szokásaiba, életvitelébe való bepillantás dalaik, zenéjük által. 
e) A hallásfejlesztés célja a valóság akusztikus jelenségeinek megfigyeltetése, felismertetése, a belsô hallás, a harmonikus hallás, 

hangszínhallás fejlesztése.  
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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, előkészítése, zene írás – olvasás alapjainak megteremtése. 
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 esztétikus, 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 iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült zenehallgatás. 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) 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. 
Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói 
kompetenciák fejlesztése és a zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. Bízniuk 
kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az 
értékes művek hallgatására. Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a rendszeres 
hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek 
kifejezetten az adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon a tanulók 
ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények 
feldolgozását. 

c) 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.  
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. 
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Dallamfordulatok felismertetése gyakorolt dalokban. Dalolás közben a mérsékelt tempó, a gyorsabb, lassabb, a donamikai erők: halk, 
közepes, erős érzékeltetése. Pentatón dallamok, dallamfordulatok éneklése. 

d) Generatív és kreatív készségek fejlesztése – A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a 
tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, 
amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító 
képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, 
ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. – A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 
kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei 
alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek megismerése. 
Az improvizációval a  zenei fantáziát fejlesztjük. Feladatunk a ritmus- és dallamimprovizáció készségének fejlesztése a tanult 
tempókban. 

e) Felismerő kottaolvasás – A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a tanulók, amely 
segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás 
képessége a zeneértés mélységeihez is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik. – Az ötvonalas 
kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás 
segítségével egyre több zenei jelenséget képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai 
zenetanulás folyamatában. – A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, hanem az énekes 
és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami 
elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a 
műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A 
népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A 
népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

f) Zenei befogadás: A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz a hallgatott zene 
funkciójához, stílusához és műfajához megfelelő közelítés. Lényeges, hogy a tanulók úgy hallgassanak zenét, hogy a zene különböző 
megnyilvánulásaihoz a zenéhez leginkább illeszkedő befogadói magatartással forduljanak.  
A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének 
és átérzésének képessége, másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei 
memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani.  
A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül 
elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben 
kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői 
életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, 
hanem a szerző személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, 
problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként 
megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez 
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érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha 
zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak.  

3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység Zenei reprodukció I. Éneklés 
Órakeret: 

70 óra 

Fejlesztési cél 

Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. Az éneklés helyes szoká-
sainak kialakítása:  
helyes testtartás, légzés, életkornak megfelelő hangerő, helyes hangképzés (diszfóniás gyerme-
kek szűrése), érthető szövegejtés, kifejező artikuláció, helyes frazeálás. 
Dalkezdés megadott hangról, megadott tempóban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonáci-
óra. 

Ismeretek, tevékenységek Követelmények 

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása: 
kiolvasók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, 
különféle vonulások (biton, triton, tetraton, pentachord, pentaton hangkészlettel). 
Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, tréfás dalok, párosítók, (pentaton, 
hexachord hangkészlettel). 
Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek tiszta éneklése (Kodály 
Zoltán, Ádám Jenő). 
Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok. 
Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti mozgással, tapsolással, 
ritmushangszerekkel). 
Más népek, nemzetiségek dalainak megismerése. 

Minimum 20 magyar népi mondóka, 
népi gyermekjátékdal, népdal, műdal 
csoportos éneklése emlékezetből, 
egységes hangszínnel, helyes 
levegővétellel. A gyermekdalokhoz 
tartozó játékok ismerete, 
mozgásanyagának 
előadása.Egyenletes lüktetéshez 
alkalmazkodó éneklés, járás. 
Együttműködés a csoportos 
éneklésben. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, kezdőhang, 
záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, népszokás, kérdés-felelet, ká-
non, egyszerű többszólamúság. 

Tematikai egység 
Zenei reprodukció II. 

Generatív, kreatív zenei tevékenység 
Órakeret 

18 óra 

Fejlesztési cél 
Egyenletes mérő, tempóváltozások érékeltetése, reprodukciója, a belső hallás fejelsztése. 
Koordinált ritmikus mozgás. Játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és hangokkal. 

Ismeretek, tevékenységek Követelmények 

Ritmikai készség fejlesztése: Saját név ritmikai és dallami 
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 Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytesti mozgással, tapsolással, rit-
mushangszerekkel). 

 Negyed, nyolcadpár, negyed szünet. 

 Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushangszerekkel. 

 Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépések, kijárások). 

 2/4 ütemmutató. 

 Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú érzékeltetése. 

 Félérték. 

 Ritmus osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter.  

 A ritmus változatos megszólaltatással (kéz és láb által). 4/4-es ütemmutató. Ütemhangsúly 
érzékeltetése ütemezéssel. Motorikus képességek változatos mozgással és ütemezéssel. 
Hallásfejlesztés: 

 Hangrelációk érzékeltetése kézjellel. 

 Énekes rögtönzés hangokkal, saját név éneklése szabadon vagy a tanult dallamfordulatok-
kal. dallamfordulatok: sm, lsm, smd 

 Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli mutatásával, kézjellel.  

 Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: csend és hang, beszéd és énekhang, hangután-
zás, hangos és halk, mély és magas, rövid és hosszú, énekbeszéd. 

 A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége.  dallamfordulatok: rdl, mrdl, 

 ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá pentaton hangsor (smrdl,), dó pentaton (lsmrd) és 
lefutó lá pentachord (mrdtl,) dó pentakord (sfmrd). 

 Tanult mondókák éneklése rögtönzött dallammal a tanult dalok hangkészletének felhasznál-
va, tanult dalok átköltése más befejezéssel, énekes párbeszéd. 
Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dallamelvonás. 

megjelenítése. 
Tudjanak megadott ritmushoz simuló 
szavakat rögtönözni 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Egyenletes mérő, negyed, nyolcadpár, negyedszünet, ütem, ütemvonal, ütemmutató, dallam, 
dallamrajz.  
Tempó, ritmus, ritmusérték, fél, ismétlés, ritmus, osztinátó, hangmagasság, dallamfordulat, 
dallamsor, kíséret, variáció, énekbeszéd 

Tematikai egység 
Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 
Órakeret 

20 óra 

Fejlesztési cél 
A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei ismeretek alapján 
ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról 
és hangjegyről 
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Ismeretek, tevékenységek Követelmények 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás 
hármas egységében. 
Ritmikai elemek, metrum: 

 A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

 A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus kiemelése. 

 Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték), ti-ti (nyolcadpár), szün (ne-
gyed szünet 

 Ritmikai elemek jele. 

 ütemmutatók, ütemfajták: 2/4. 
Dallami elemek: 

 Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, megnevezése szolmizációval: szó-
mi-lá-dó 

 Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-ml-d 

 A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó pótvonal. Az új szolmizációs 
hang helye a vonalrendszerben, hangjegy. Hangszár irányának megfigyeltetése 

A tanult ritmusértékek felismerése, 
hangoztatása kottaképről. 
Ritmusírás. Hangjegyírás betű-kottáról 
a vonal-rendszerbe (felírt hangok 
segítségével) 
Saját név ritmikai és dallami 
megjelenítése. 
Tudjanak megadott ritmushoz simuló 
szavakat rögtönözni 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, ismétlőjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Zenei befogadás I. 

A befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

19 óra 

Fejlesztési cél 
A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az éneklés, az örömteli ze-
nei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizációja során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Követelmények 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors tempójú, táncos klasszikus 
zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallga-
tásával (ismétlődő lejátszásával); kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad 
mozgás elkezdésével és befejezésével; 

 zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok megkülönböztetése (halk-
hangos), fokozatos dinamikai erősödés és halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos 
feladatokkal, hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója; 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

 természetünk és környezetünk hangjai, 

 emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang), 

 a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, 

A vonós és fúvós hang-szerek 
hangszínének megkülönböztetése. 
Vokális és hangszeres hangszínek 
felismerése. 
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 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar. 
Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson keresztül. 
Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy zeneművekhez kapcso-
lódó dramatizált előadás (drámajáték, báb), valamint a zene keltette gondolatok vizuális megje-
lenítése (festés, formázás). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Kezdés, befejezés, hangerő, a hangerő változása, tempó, tempóváltás, férfi és női hang, szóló, 
kórus, hangszer, zenekar. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei befogadás. Zenehallgatás 
Órakeret 

17óra 

Fejlesztési cél 
Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban, figyelve a műfaji 
és stílusbeli sokszínűségre. 

Ismeretek tevékenységek Követelmények 

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 felvétel-
ről történő hallgatása. Jeles napi dalok szokások meghallgatása, megtekintése 
videofelvételről is.1848 dalai a 1848-as felvonuláshoz. Népdalok feldolgozásai 
(válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos gyermekkaraiból, biciniu-
maiból). 
Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve videofelvételekről) 
Különböző stíluskorszakokból válogatott művek 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről (audio, video). 

A hangszerek felismerése hallás után, vizuálisan. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Énekes zene, hangszeres zene. 
Zenei karakter, népdalfeldolgozás. Vonós, fúvós, ütős, pengetős hangszer. 

 

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. 
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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 

B. 3. évfolyam 

 

Tematikai egység Zenei reprodukció I. Éneklés 
Órakeret: 

40 óra 

Fejlesztési cél 

A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tempóban, tiszta intonációval, és 
szép hangon való éneklése feltétel. 
Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő előkészítéssel jelrendszer-
ről tanítással. A többszólamú éneklés fejlesztése. Az éneklés helyes szokásainak további alakítá-
sa (helyes légzés, helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos al-
kalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a hangterjedelem bővítése (a–e”). A dalok 
metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmény: 
A játékszerepeknek megfelelő 
viselkedés. 
Több versszakból álló dalok előadása 
emlékezetből. 
A dalanyagból kivá-lasztott további 10 
dal éneklése emlékezetből. 
Minimumot meghaladó 
követelmény:  
Egyszerű kánonok előadása 
csoportosan. 
Dalok szövegtartalmat, érzelmeket 
kifejező közös éneklése 
emlékezetből, a tanult tempójelzések 

Magyar gyermekdalok, népdalok, európai gyermekdalok hallás utáni tanulása a már korábban el-
sajátított dalkészlet figyelembevételével. 
Műdalok magyar költők verseire (pl.:Kisemberek dalai: Kodály Zoltán -Weöres Sándor, Gryllus Vil-
mos: Dalok)  
Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és könnyen énekelhető témák hangsze-
res művekből a zenehallgatási anyagból, magyar zenetörténeti táncdallamok.  
Többszólamú éneklés: kánonok, dalok ritmushangszer kísérettel (Bárdos Lajos,Kerényi György, 
Szőnyi Erzsébet).  
Népi gyermekjátékok: szüret, lakodalom, leánykérés, kézfogó, kapus játékok, körjátékok tanulása, 
egyszerűbb tánclépések fűzése. 
Ritmushangszerek használata a dalok kíséretéhez. 
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és dinamikai jelek alkalmazásával. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, hangszerkíséret 

Tematikai egység 
Zenei reprodukció II. 

Generatív, kreatív zenei tevékenység 
Órakeret 

8 óra 

Fejlesztési cél 
A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, többszólamú ritmusimprovizáció a korábban 
tanult ritmusképletek felhasználásával, a 4/4-es és 2/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozá-
sa, dallami improvizáció adott hangkészletben (énekhang, hangszer). 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmények: 
Ismert dalok motívu-mainak 
rendezése. 
Azonos dallamhoz befejezés 
rögtönzése 
Minimumot meghaladó 
követelmények: 
Önálló dallamrögtönzés jelek alapján 

Tempó, ritmus, metrum: 

 Tempó metrum (2/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, reprodukciója és gyakorlása kreatív 
feladatokkal.  

 Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és többszólamú ritmus gyakorlat vál-
tozatosabb mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevekkel vagy 
más szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiány-
zó ritmusmotívumok pótlása). 
- Egyszerű variációk szerkesztése. 
-Szaporítás – ritkítás. 
-Játékok a dinamikával és a tempóval. 
-Hiányzó ritmusmotívum vagy dallammotívum pótlása. 
Dallam: 
Énekes rögtönzés trichordokkal (l-sz-m, m-r-d) ritmus nélkül és szabad ritmizálással 
Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 
Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Ritmusvariáció, 2/4 és 4/4 ütemmutató, osztinátó, orgonapont, zenei mondat(forte, piano), memó-
ria, „néma” éneklés. 

Tematikai egység 
Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 
Órakeret 

8 óra 

Fejlesztési cél 

Előzetes ismeretek: A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, hang-
jegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan  
Cél: A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei kés-
zségek és megszerzett zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene jelrend-
szerének olvasása kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. 
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Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmények 
Jellemző dallamfor-dulatok 
felismerése kottaképről. 
A tanult ritmusértékek elhelyezése 
négyes ütemben. 
Ritmusképletek elrendezése, 
értelmezése ütemmmutató szerint 
Az eddig tanult dallamhangok 
felismerése kézjelről, betűkottáról, 
hangjegyről. 
Minimumot meghaladó 
követelmények Ritmusosztinátó, 
ritmuskánon a tanult elemekkel, 
ritmus-hangszerekkel megszólaltatva. 
Önálló ritmusalkotás. 
A tanult ritmuselemek olvasása 
kottaképről, ritmusírás diktálás után, 
hangszeres hangoztatás után. 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás - gyakorlás-alkalmazás 
hármas egységében. 
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 hangoztatása. 
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. 
Zenei írás, olvasás: 
Az eddig tanult dallamhangok éneklése, kotázása. 
A motívum fogalma. Dalok utószolmizálása. A dalok hangkészletének megállapít-ása. 
Daltanulás kézjelről, betűkottáról. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, kézjele, betűjele 

Tematikai egység 
Zenei befogadás I. 

A befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

5 óra 

Fejlesztési cél 
A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fejlesztése. A tanulók zeneértő-
vé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a 
formaérzék fejlesztése 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmények: 
A nőikar és a férfikar hallás utáni 
megneve-zése. 
A megismert kórustípusok hallás utáni 
megnevezése. 
Minimumot meghaladó követelmé-
nyek: 
Hangszerek felisme-rése vizuálisan is. 
A fúvós hangszerek hangszíneének 
felismerése hallás után 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, párban vagy csoportosan) - diffe-
renciált karakterű zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő leját-
szásával); 

 a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási anyag segítségével; 

 teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre koncentráló feladattal; 

 zenei memória gyakorlatok. 
Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

 hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 

 a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a hangadás módja szerint;  
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 zenei együttesek (szimfonikus zenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a gyermek-
kórus, nőikar, férfikar, vegyeskar); 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 
– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészek; 
 – a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális megjelenítés (különböző techni-
kák); népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
 Kórusfajta, zenekartípus, hasonlóság, variáció, különbözőség, zenei ellentétpár, staccato-legato, 
szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú-többszólamú, hangszertípus. 

Tematikai egység Zenei befogadás II. Zenehallgatás 
Órakeret 

11óra 

Fejlesztési cél 
A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak 
megismerése. Más, a korosztály számára befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű 
előadásban. Műfaji és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmények 
A nőikar és a férfikar hallás utáni 
megneve-zése. 
A megismert kórustípusok hallás utáni 
megnevezése. 
A tanult hangszerek hangszínének 
felismerése. 
Minimumot meghaladó 
követelmények 
Hangszerek felisme-rése vizuálisan is. 
A fúvós hangszerek hangszíneének 
felismerése hallás után. 
Az idén tanult hangszerek 
hangszíneinek összevetése az előző 
években tanultakkal. 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az énekes, generatív tevékenységei-
hez és a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódva: Természet ábrázolása a klasszikus 
zeneirodalomban. 

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, vegyeskar. 

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, ritmus), zenei szemelvények az azonos-
ság, különbözőség, hasonlóság és a variáció megtapasztalásához. Zenés mese, gyermekopera, 
daljáték, balett. 

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök felismerésével. 

  Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésével a szereplő felismertetése. 
Hangszín 
A nőikar, a férfikar és a vegyeskar hangzásának megkülönböztetése. 
A kürt és az üstdob hangszínének felismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljáték balett. 

 

5) A továbbhaladás feltételei: 
a) A tanulók 15 dalt, (10 népzenei és 5 műzenei szemelvény)el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, 

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Képesek legyenek elénekelni a tanult dalokat jó hangmagasságban, változatos 
dinamikával. 
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b) Képesek az új dalokat megfelelő előkészítést követően tanári segítséggel, szöveggel megtanulni. 
c) Részt vesznek a generatív játékokban, és feladatokban. 
d) Képesek ritmus kompozíciót alkotni. A tanult szolmizációs hangokat, dallamfordulatokat megnevezik, eléneklik. 
e) A tanult zenei elemeket (pl : metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik,kottaképről( kézjellel, betűkotta, vonalrendszer) 
f) Az ismert dalokat, csoportosan olvassák betűkottáról. 
g) A megismert ritmikai elemeket képesek legyenek csoportosan megszólaltatni. 
h) Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. 
i) Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló hangszereket( hegedű, zongora, fuvola,dob) 
j) Zenehallgatás során figyelmesen hallgassák ,az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részeket. 

C. 4. évfolyam 

 

Tematikai egység Zenei reprodukció I. Éneklés 
Órakeret: 

40 óra 

Fejlesztési cél 

Előzetes tudás: A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tempóban, 
tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése 
Cél: Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő előkészítéssel jel-
rendszerről tanítással.  
A többszólamú éneklés fejlesztése.  
Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, helyes hangzóformálás, han-
gadószerv megóvása, a hangerő akaratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a 
hangterjedelem bővítése (a–e”).  
A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmény: 
A dalanyagból kivá-lasztott további 10 
dal éneklése emlékezetből 
A Himnusz éneklése. 
Az iskolai ünnepekhez kapcsolódó 
dalok éneklése. 
Minimumot meghaladó 
követelmény:  
A dalok szöveghű éneklése 

Magyar népdalok tanulása: változatos téma és hangulat szerint válogatva 
Jeles napokhoz kapcsolódó szokásdallamok: advent, betlehemezés, újév, farsang, Gergely-járás, 
húsvét, pünkösd  
Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és könnyen énekelhető témák hangsze-
res művekből a zenehallgatási anyagból, magyar zenetörténeti táncdallamok.  
Többszólamú éneklés: kánonok, dalok ritmushangszer kísérettel (Kodály Zoltán, Kerényi György, 
Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet).  
Más népek dalainak éneklése magyar nyelven  
A Himnusz éneklése csoportosan 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, hangszerkíséret, dallamvonal, sorszer-
kezet 
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Tematikai egység 
Zenei reprodukció II. 

Generatív, kreatív zenei tevékenység 
Órakeret 

8 óra 

Fejlesztési cél 

Előzetes tudás: Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, helyes 
hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek tapasztalata. 
Cél: A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet improvizáció, többszólamú 
ritmusimprovizáció a korábban tanult ritmusképletek felhasználásával, a 2/4-es, 4/4-es és 3/4-es 
metrum érzete és helyes hangsúlyozása, dallami improvizáció adott hangkészletben (énekhang, 
hangszer). 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmények:  
Ismert dalok motívumainak 
rendezése. 
Azonos dallamhoz befejezés 
rögtönzése 
Rövid zenei szemel-vényekhez 
mozdulatok rögtönzése. 
Ritmussor szabad és kötött 
szempontok szerinti rögtönzése (8 
ütem terjedelemben). 
Minimumot meghaladó 
követelmények: 
Önálló dallamrögtönzés jelek alapján 
Dallam és ritmuskiegé-szítés, 
hiánypótlás az ismert elemekkel. 
Szövegre ritmus és dallam 
rögtönzése. 
Dallam és ritmusvariálás. 

Tempó, ritmus, metrum:  

 Tempó metrum (2/4, 3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, reprodukciója és gyakorlása 
kreatív feladatokkal. 

 Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és többszólamú ritmus gyakorlat vál-
tozatosabb mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevekkel vagy 
más szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiány-
zó ritmusmotívumok pótlása). 
Dallam: 

 Dinamikai változások gyakorlása kreatív gyakorlatokkal. 
Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

 Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítése,  egyszerűbb,saját költésű népdalszerű dallam imp-
rovizációja. 
Improvizáció: Variációs készségfejlesztés a megismert ritmikai és dallami elemekkel. 
Ritmuskíséret rögtönzése ismert dallamhoz az új ritmuselemekkel. 
Belső hallás és zenei memória fejlesztése: Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordula-
tokkal, hangzó és „néma” éneklés 
Magyar nyelv és irodalom: mondatszerkezetek - kérdés és felelet. 
Dráma és tánc: önkifejezés erősítése, néptánc. Vizuális kultúra: vizuális jelek és jelzések haszná-
lata. 
Testnevelés és sport: mozgáskoordináció 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus zenei forma, nyitás és zárás, kérdés és 
felelet, zenei mondat, crescendo, decrescendo, memória, „néma” éneklés. 

Tematikai egység 
Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 
Órakeret 

8 óra 
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Fejlesztési cél 

Előzetes ismeretek: A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, hang-
jegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 
Cél: A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett zenei ismeretek alap-
ján a zenei notáció újabb elemeivel. A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és 
hangjegyről. 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmények: 
Ismerjék fel a tanult dalokat 
dallammotívumaikról, hangszeres és 
szöveg nélküli énekes megszólaltatás-
ban, kézjelrôl, betűkottás és 
hangjegyes lejegyzésrôl. 
A tanult zenei elemek felismerése, 
reprodukálása. 
Minimumot meghaladó 
követelmények: 
A megismert dallam-relációk éneklése 
önállóan. 
Dalok formáinak vizsgálata. 
Kifejező, szöveghű éneklés, a dalok 
ritmusának, hangulatá-nak 
megfelelően. 
Az írásbeli munkák önálló megoldása. 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosításgyakorlás/alkalmazás hármas 
egységében. 
Ritmikai elemek, metrum: 

 Ritmikai elemek: pontozott fél és szünete, nyújtott és éles ritmus. 

 Ütemmutató, ütemfajta: ¾. 
Dallami elemek: 
A belépő új hangok (fá, ti) megfigyel-tetése dalokban, tudatosítása. 
A hangok szolmizáviós neve, kézjele, betűjele, viszonyított helye. 
-Hétfokúság. 
Hangközök: 
Tiszta hangközök: kvint, kvart, prím, oktáv 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, kézjele, betűjele, hár-
mas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés. 

Tematikai egység 
Zenei befogadás I. 

A befogadói kompetenciák fejlesztése 
Órakeret 

6 óra 

Fejlesztési cél 
A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fejlesztése. A tanulók zeneér-
tővé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség 
és a formaérzék fejlesztése. 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmények: 
A nőikar és a férfikar hallás utáni 
megneve-zése. 
A megismert kórustípusok hallás utáni 
megnevezése. 
Minimumot meghaladó követelmé-

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, párban vagy csoportosan) - diffe-
renciált karakterű zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő leját-
szásával); 

 a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási anyag segítségével; 
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 teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre koncentráló feladattal; 

 zenei memória gyakorlatok. 
Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

 hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 

 a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a hangadás módja szerint; 

 zenei együttesek (szimfonikus zenekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a gyermek-
kórus, nőikar, férfikar, vegyeskar) 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 
– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészek; 
 – a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális megjelenítés (különböző techni-
kák); népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek. 

nyek: 
Hangszerek felisme-rése vizuálisan is. 
A fúvós hangszerek hangszínének 
felismerése hallás után 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
 Kórusfajta, zenekartípus, hasonlóság, variáció, különbözőség, zenei ellentétpár, staccato-
legato, szóló-tutti, forte-piano, egyszólamútöbbszólamú, hangszertípus. 

Tematikai egység Zenei befogadás II. Zenehallgatás 
Órakeret 

10óra 

Fejlesztési cél 
A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fejlesztése. A tanulók zeneér-
tővé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség 
és a formaérzék fejlesztése 

Ismeretek, tevékenységek Minimum követelmények: 
Az alsó tagozaton megismert 
hangszerek hangjának felismerése 
zeneművekben. 
Ünnepekhez kapcsoló-dó zeneművek 
felis-merése. 
A meghallgatott zenés mesék 
felismerése, felidézése. 
Minimumot meghaladó 
követelmények 
Zenei karakterdarabok szóbeli 
jellemzése. 
Tanult népdalok felismerése 
zeneművekben, feldolgozásokban. 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, párban vagy csoportosan) - diffe-
renciált karakterű zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő leját-
szásával); 

 a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehallgatási anyag segítségével; 

 teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy zenei megfigyelésre koncentráló feladattal; 

 zenei memória gyakorlatok. 
Zenei jelenségek megfigyeltetésével: 

 a hangszerek hangszínének megkülönböztetése és azonosítása a hangadás módja szerint; 

 zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, vonószenekar, énekkar és zenekar 
együttes megszólalása, a gyermekkórus, nőikar, férfikar, vegyes kar) 
Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 
– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészek; 
– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált előadás; vizuális megjelenítés (különböző techni-
kák); népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 
zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, különbözőség, zenei ellentétpár,  
hangszertípus, hangszercsaládok. 

 

6) A továbbhaladás feltételei: 
a) A tanulók 15 dalt, (10 népzenei és 5 műzenei szemelvény)el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, 

csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Képesek legyenek elénekelni a tanult dalokat jó hangmagasságban, változatos 
dinamikával.  

b) Képesek az új dalokat megfelelő előkészítést követően tanári segítséggel, szöveggel megtanulni.  
c) Részt vesznek a generatív játékokban, és feladatokban.  
d) Képesek ritmusvariációt, ritmussort, kompozíciót alkotni. A tanult metrumot (2/4, 3/4, 4/4) képesek helyesen hangsúlyozni. A tanult 

szolmizációs hangokat, dallamfordulatokat megnevezik, eléneklik.  
e) A tanult zenei elemeket (pl: metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik,kottaképről( kézjellel, betűkotta, vonalrendszer)  
f) Az ismert dalokat, csoportosan olvassák kézjelről, betűkottáról.  
g) A megismert ritmikai elemeket képesek legyenek csoportosan megszólaltatni.  
h) Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. 

27.14.2. Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
a) A zenei nevelés célja: zeneszerető / értő gyerekek nevelése. Ehhez a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zene-

kultúra megismertetése. 
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 jelentősen hozzájárulhat a történelmi, er-

kölcsi tudat fejlődéséhez is. 
d) Az ismeretszerzés forrásai ebben az életkori szakaszban bővülnek. Nagyobb szerepet kap a tankönyvek, szakkönyvek tanórai és önálló 

használata. 
e) A kialakult éneklési kultúra fejlesztése: önfeledt, kifejező, átélt éneklés megvalósításával. 
f) Egységes hangzás kialakítása a csoportos éneklés során. 
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. 
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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. 

3) Fejlesztendő kmpetenciák 
a) esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség; 
b) anyanyelvi kommunikáció; 
c) idegen nyelvi kommunikáció 
d) matematikai kompetencia; 
e) digitális kompetencia 
f) szociális és állampolgári kompetencia; 
g) kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; 
h)  hatékony, önálló tanulás. 
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4) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5-6. évfolyam 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 
Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
Órakeret 28 óra 

Előzetes tudás 
Az alsó tagozatban megismert népzenei példák és műzenei alkotások/szemelvények ismerete. Az éneklési és 
generatív készségek korosztálynak megfelelő szintje.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az éneklési készség folyamatos fejlesztése, a szép és kifejező éneklés formálása. 
Dalkincs bővítése hallás utáni és jelrendszerről történő daltanítással. 
Parlando, rubato és giusto lüktetéssel történő éneklés képességének kialakítása. 
Műdalok, műzenei idézetek stílusos megszólaltatása. 
A dalok, zenei idézetek metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó megfigyelések megfogalmazása. Az 
alkalmazkodó ritmus. 
A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Éneklési készség fejlesztése:  
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés anyagához kapcsolódóan.  
Éneklés szöveggel, szolmizálva a–e”hangterjedelemben.  
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  
Parlando, rubato és giusto dallamok éneklése. 
Alkalmazkodó ritmus. Kvintváltás. 
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Két-, esetleg háromszólamú bécsi klasszikus, romantikus kánonok.  
Kürtmenet, tercmenet éneklése. 
A daltanítás módszerei:  

- Hallás utáni daltanítás. 
- Daltanulás kottaképről előkészítve. 

Zenei anyag: 
Magyar népdalok:  
Válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (15 magyar népdal éneklése). 
Népi tánczene. 
Jeles napok, ünnepi szokások újabb dallamai (3-4 dallam).  
Magyar történeti énekek:  
Kurucdalok, az 1848–49-es szabadságharc dalai (2-3 dallam). 
Műzenei példák (8-10 mű/idézet) a bécsi klasszicizmus és romantika korából válogatva:  
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A műzene tonális zenei nyelvének megismerése, különös tekintettel a dúr-moll tonalitás kialakítására.  
Hangszerkíséretes dalok (lehetőség szerint eredeti nyelven), zenei szemelvények a bécsi klasszicizmus és romantika korából. 
Nemzeti énekeink megtanulása:  
Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz 
Egressy Béni–Vörösmarty Mihály: Szózat  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Régi és új stílusú népdal, kurucdalok, Kossuth-nóták. Parlando, rubato, alkalmazkodó ritmus, kvintváltás, 
tercmenet. 
Dal mint műfaj, duett, kórusmű, kürtmenet, a cappella. 
Himnusz. Szózat. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Zenei reprodukció II. 
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 
Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok megszólaltatása a tanult ritmuselemekkel. A páros és páratlan tago-
lódású zenei formaegységek érzete és helyes hangsúlyozása: kérdés-felelet alkotása ritmussal és dallammal. 
Dallami improvizáció pentaton, pentachord, hexachord, hétfokú hangkészletben.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A rögtönzés képességének fejlesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os, 3/8 metrum, 
felütés, dúr-moll dallami fordulatok. Kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia szerkesztése megadott dallamhoz.  
Zenei kérdés és felelet, variáció rögtönzése ritmussal és dallammal.  
A zenei stílus- és formaérzék fejlesztése. 
A zene keltette gondolatok és érzelmek verbális kifejezése, azok zenei ihletettségű megjelenítése vizuális 
technikákkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Generativitás fejlesztése:  
Periódus méretű, illetve két- háromtagú zenei egységekhez kapcsolódó azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 
megfigyelése és tudatosítása. 
Kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia szerkesztése megadott dallamhoz.  
Kérdés-felelet, valamint dallami párbeszéd alkotása dúr-moll fordulatokkal (szolmizálva is), négy és nyolcütemes egységekben. Kvintváltás. 
Visszatéréses háromtagúság és rondóforma alkotása négy és nyolcütemes egységek felhasználásával. 
Megadott zenei anyagokhoz variációk (ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) fűzése. 
Szimmetriát, aszimmetriát, ismétlődő, visszatérő elemeket ábrázoló képi és tárgyi alkotásokhoz dallam és ritmus társítása. 
Hallásfejlesztés: 
Hangrelációk érzékeltetése térbeli mutatással, kézjellel. 
A tanult dalokból a felemelt, illetve leszállított szolmizációs hangok, a fi, si, tá kiemelésének képessége. 
Rögtönzés dúr-moll hangnemekben. 
Átmenet nélküli vagy átmenettel történő dinamikai változások (forte, piano, crescendo, decrescendo) érzékeltetése kreatív gyakorlatokkal. 
Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dallamelvonás. 
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Zenei memória fejlesztése: 
Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és dallamfordulatokkal. 
Ritmikai készség fejlesztése: 
6/8, 3/4 és 3/8 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltakozásának felismerése, reprodukciója és ezek gyakorlása kreatív felada-
tokkal. 
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó ritmusmotívumok hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és ritmushangsze-
rekkel.  
Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-memoriter. 
Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.  
Többszólamú ritmusimprovizáció.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Dúr, moll, kürtmenet, tercpárhuzam, szekvencia, kvintváltás, zenei periódus, visszatérő szerkezet, rondó, 
szimmetria, aszimmetria, 6/8, 3/8. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Zenei reprodukció III. 
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 

Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, 
metrikai és dallami ismeretek.  
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről, és azok hangoztatása ta-
nári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A zenei reprodukció fejlesztése további ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával. 
A zenei jelenségek terminológiájának megismerése és használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik. 
Ritmikai elemek, metrum: 
Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: a tizenhatod (ti-ri-ri-ri/ri-ri-ri-ri) és szünetjele (sz), a tizenhatodos ritmusképletek (ri-ri-ti és ti-
ri-ri), a kis éles (ri-tij/ri-tim) és kis nyújtott ritmus (tij-ri/tim-ri), a triola. A notáció helyes alkalmazása. 
Felütés, csonka ütem. A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése. 
Ütemmutatók, ütemfajták: 6/8, 3/8. 
Dallami elemek: 
Felemelt, illetve leszállított szolmizációs hangok: fi, si, tá. 
További szolmizációs hangok: r’ és m’. 
A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az ötvonalas rendszerben. A notáció helyes alkalmazása. 
Kromatikus dallamfordulatok. 
Felismerő kottaolvasás:  
Tanult dallam felismerése kottaképről. Éneklés szolmizálva, szöveggel. 
Hangközök: 
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Tiszta oktáv és prím, tiszta kvart és kvint, kis és nagy szekund, kis és nagy terc ismerete, intonálása, szolmizálása és felismerése hangzó 
anyagban és kottaképről is.  
Hangsorok, hangnemek, harmóniák: 
Dúr és moll hangsorok, vezetőhang. 
Hangnemek 1# 1b-ig, párhuzamos hangnemek. 
Dúr és moll harmónia, vezetőhang. 
További zeneelméleti ismeretek:  
Violinkulcs, abszolút hangnevek g–f” (megismertetés szintjén). 
A módosító jelek (kereszt, bé, feloldójel) használata. 
Előjegyzések, hangnemek.  
A kottában előforduló, zenei előadásra vonatkozó tempó-, dinamikai és előadási jelek értelmezése. 
A régi és új stílusú népdalok legfontosabb elemzési szempontjai (dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, előadásmód).  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, tizenhatod ritmus és képletei, kis éles és kis nyújtott ritmus; triola. 
Módosító jelek, fi, si, tá módosított hangok. 
Violinkulcs, abszolút hangnevek.  
Előjegyzés, hangnem, dúr és moll hangnem, dúr és moll harmónia. 
Hangközök: tiszta oktáv és prím, tiszta kvart és kvint, kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 
Dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, előadásmód. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Zenei befogadás I. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
Koncentrált figyelem zenehallgatás közben, fejlett hangszínhallás, ismeretek hangszerekről. 
Többszólamú halláskészség, valamint fejlődő formaérzék.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A zeneértő és -érző képesség fejlesztése. 
A tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formák és műfajok felismerése. 
A hangszeres együttesek, zenekarok hangzásának felismerésére való képesség fejlesztése. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése éneklés és generatív tevékenységek kiegészítésével történik. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A figyelem képességének fejlesztése:  
A figyelem időtartamának növelése hosszabb zenehallgatási anyag segítségével. 
Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok. 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 
Énekes hangfajok megkülönböztetése (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus). 
Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez kapcsolódóan: tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa. 
Népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar hangzásának felismerése. A hangszerelés különbözőségeinek megállapítása. 
Tanult dallamok felismerése különböző hangszerek megszólaltatásában. 
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Intellektuális munka:  
A formaérzék fejlesztése, zenei elemzés a következő fogalmak használatával:  
kéttagú forma, háromtagú („da capo”-s) forma, szonátaforma, triós forma, rondóforma, variációs forma. 
A formák ábrázolása formaképlettel vagy rajzzal.  
Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és jellemzése. 
A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).  
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
A zenetörténeti korszak, a zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a megismert zeneművek műfaja, formája, előadói apparátusa. A szimfonikus 
zenekar összetétele. 
Népzene: 
Jeles napok, ünnepi szokások. 
Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Periódus, kéttagú forma, háromtagú („da capo”-s) forma, szonátaforma, triós forma, rondóforma, variációs 
forma. 
Énekes hangfajok.  
Tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa. 
Népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Zenei befogadás II. 
Zenehallgatás 

Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 
Felismerik a tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat. 
Figyelemmel tudják kísérni a zenei folyamatokat, és helyesen alkalmazzák a hozzájuk kapcsolódó zenei kife-
jezéseket. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A művek befogadása, elemzése motivációt nyújt hangverseny-látogatásra, a kompozíciók újbóli meghallgatá-
sára.  
A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a tanulók érdeklődését felkeltve, törek-
vés a zeneirodalom további műveinek megismerésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan: 
Népzene: 
A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangszerek megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemutatásban is. 
Forrás: 
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-rom, Magyar Népzenei Antológia DVD-rom, Magyar Népzene 1–2. (szerk. Rajeczky Benjamin), 
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD melléklet 1–10. stb. 
Zeneirodalmi szemelvények a bécsi klasszicizmus és romantika korából: 
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- dalok, operarészletek, oratorikus műrészletek (áriák, kórustételek); 
- hangszeres művek: szerenád, szonáta, szimfónia, vonósnégyes, versenymű, karakterdarabok, szimfonikus költemény.  

Beethoven, L. van: D-dúr hegedűverseny, III. tétel; V. c-moll, „Sors” szimfónia, I. tétel 
Haydn, J.: D-dúr „Óra” szimfónia, II. tétel; G-dúr „Üstdob”/„Meglepetés” szimfónia, II. tétel; D-dúr „Pacsirta” vonósnégyes, I. tétel (Op. 64, No.5.) 

Mozart, W. A.: Kis éji zene – I., II., III. tétel; A dúr szonáta, I. tétel; A varázsfuvola – részletek; Requiem – részletek 
Brahms, J.: Magyar táncok – részletek 
Chopin, F.: „Esőcsepp” prelüd; mazurkák 
Erkel F.: Bánk bán; Hunyadi László – részletek 
Liszt F.: XV. Magyar rapszódia; Mazeppa 
Mendelssohn-Bartholdy, F.: e-moll hegedűverseny, I. tétel 
Muszorgszkij, M. – Ravel, M.: Egy kiállítás képei – részletek 
Schubert, F.: Gute Nacht!; Der Leiermann; Die Forelle 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről (audio, videó). 
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. A meg-
adott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek 
kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Dal, opera, oratórium/oratorikus művek, ária, szerenád, szonáta, szimfónia, vonósnégyes, versenymű, karak-
terdarab, szimfonikus költemény. 

 

5) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) A tanulók képesek 20-22 népdalt, történeti éneket több versszakkal, valamint 8-10 műzenei idézetet emlékezetből, a–e” hangterjede-

lemben előadni.  
b) Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után meg-

tanulni.  
c) Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű kánonokat megszólaltatni. 
d) Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóválto-

zást. A 6/8-os és 3/8-os metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
e) Felismerik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai jelzések, ritmus, dallam).  
f) Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő 

előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek. 
g) Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
h) Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg tudják fogalmazni.  
i) Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tárogató, brácsa, cselló, nagybőgő, harsona, tuba, hárfa hangszínét. Ismerik a hangsze-

rek alapvető jellegzetességeit. 
j) Különbséget tesznek népi zenekar, vonósnégyes, szimfonikus zenekar hangzása között. 
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k) A két zenei korszakból zenehallgatásra kiválasztott művek közül 18-20 alkotást/műrészletet ismernek. 

B. 7-8. évfolyam 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 
Zenei reprodukció I. 

Éneklés 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók képesek népdalokat, történeti éneket, valamint műzenei idézeteket emlékezetből, a–e” hang-
terjedelemben több versszakkal, csoportosan előadni.  
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő előké-
szítést követően hallás után vagy kottaképről előkészítve megtanulni.  
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű kánonokat megszólaltatni. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése. Többféle zenetörténeti stílusból válogatott szemelvények 
éneklése: magyar népdalok, más népek dalai, kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból váloga-
tott néhány példával. Az énekhang további képzése egy- és többszólamú gyakorlatokkal, figyelve a 
tanulók egyéni hangi fejlődésére (mutálás). A dalok, zenei idézetek metrumára, ritmikájára és dallamá-
ra vonatkozó megfigyelések megfogalmazása.  
A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Éneklési készség fejlesztése:  
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés anyagához kapcsolódóan.  
Éneklés szöveggel, szolmizálva g–f”hangterjedelemben.  
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.  
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Két-, esetleg háromszólamú reneszánsz, illetve barokk művek/műrészletek/kánonok, orgánumok megszólaltatása.  
A daltanítás módszerei:  

- Hallás utáni daltanítás. 
- Daltanulás kottaképről előkészítve. 

Zenei anyag: 
Népzene:  
Válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal éneklése). 
Magyar népballadák (1-2 ballada éneklése). 
Nemzetiségeink, illetve más népek dalai (2-3 dallam). 
Magyar történeti énekek:  
Históriás énekek (1-2 dallam).  
Műzenei példák (8-10 ének, idézet) a középkor, reneszánsz, barokk korból, a XX. század és napjaink zenéjéből:  
A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: gregorián énekek, trubadúr dalok, áriák, zenei szemelvények, témarészletek a re-
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neszánsz, barokk korból és a XX. század, illetve napjaink zenéjéből (az áriák/dalok hangszerkísérettel, lehetőség szerint eredeti nyelven).  
Népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. 
Példák a populáris zenéből. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Népdalfeldolgozás, ballada, históriás ének, gregorián ének, trubadúr dallam. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Zenei reprodukció II. 
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Ritmus- és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, formaérzék, többszólamú alapkészsé-
gek.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése a zenei stílus- és formaérzék elsődlegességével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Generativitás fejlesztése: 
Aszimmetrikus, aranymetszés arányai szerint épülő, és aleatorikus zenei egységek megfigyeltetése és tudatosítása.  
Oktáv- és kvintpárhuzam szerkesztése megadott dallamhoz.  
Megadott zenei anyagokhoz variációk (ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) fűzése. Augmentálás, diminuálás. 
Szimmetriát, aszimmetriát, aranymetszést, tükröződést ábrázoló képi és tárgyi alkotásokhoz dallam és ritmus társítása. 
Hallásfejlesztés: 
Megadott dallam éneklése oktáv- és kvintpárhuzamban – orgánum technika.  
Rögtönzés dúr-moll hangnemekben, szekvencia alkotása és megszólaltatása. 
Átmenet nélküli dinamikai változások (forte, piano) érzékeltetése kreatív gyakorlatokkal. 
Skálák és hangzatok szerkesztése és megszólaltatása. 
Ritmikai készség fejlesztése: 
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó ritmusmotívumok hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és ritmushang-
szerekkel.  
Aszimmetrikus hangsúlyozású, szinkópáló ritmusgyakorlatok alkotása és reprodukálása. 
Ritmusimprovizáció afrikai és egyéb dobok, csörgők, teakfa, ill. a felsoroltakat kiegészítő további hangszerek/eszközök használatával. 
Ritmuskánon eltérő hangszínű test- és ritmushangszerek használatával.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Augmentáció, diminúció, aszimmetrikus ütem, aranymetszés, aleatória, oktáv- és kvintpárhuzam, orgá-
num. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Zenei reprodukció III. 
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának 
képessége. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. Felismerő 
kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meghallgatott zenemű kottaképének, partitúrájának köve-
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tése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik. 
Ritmikai elemek, metrum: 
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése az aszimmetrikus ütemekben. 
Ütemmutatók, ütemfajták: 5/8, 7/8, 8/8. Alla breve. 
Felismerő kottaolvasás:  
Tanult dallam, zenemű felismerése kottaképről, követése partitúrából.  
Hangközök: 
Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim ismerete, intonálása, szolmizálása és felismerése hangzó anyagban és kottaképről is.  
Hangsorok, hangnemek, harmóniák: 
Dúr és moll harmónia, vezetőhang. 
Dúr és moll és modális hangsorok. 
Hangnemek 2#–2b-ig, párhuzamos hangnemek. 
Kromatika, egészhangúság. 
Atonalitás, Reihe. 
További zeneelméleti ismeretek:  
A kottában előforduló, zenei előadásra vonatkozó tempó-, dinamikai és előadási jelek értelmezése.  
XX. század és napjaink notációja. 
Dodekafon szerkesztés, aleatória. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
5/8, 7/8, 8/8, Alla breve. Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 
Modális hangsorok, egészhangúság, atonalitás, dodekafónia, Reihe, aleatória. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Zenei befogadás I.  
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
A tanulók felismerik a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei formákat és műfajokat. 
Képesek az énekes hangfajok, a népi és klasszikus hangszeres együttesek, a különböző hangszerek 
hangzásának megkülönböztetésére. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásához szükséges kom-
petenciák fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A figyelem képességének fejlesztése:  
A figyelem időtartamának növelése összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag segítségével. 
Zenei megfigyelésre koncentráló feladatok.  
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 
Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez kapcsolódóan: cimbalom, lant, csembaló, orgona, szaxofon. 
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Tanult dallamok felismerése különböző hangszerek megszólaltatásában. 
Intellektuális munka:  
Zenei elemzés a következő fogalmak használatával:  
homofon és polifon szerkesztésmód, imitáció, monotematika, konszonancia, disszonancia, szekvencia. 
Partitúrakövetés. 
A zenei formálás, arányok grafikus ábrázolása.  
Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és jellemzése. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 
Zenetörténeti korszakok, zeneszerzői életrajzok.  
Gregorián zene, trubadúr költészet, reneszánsz kórusmuzsika (madrigál, motetta, mise), barokk vokális (korál, kantáta, oratórium, passió, 
opera) és hangszeres (szvit, concerto, concerto grosso, fúga) műfajok.  
XX. század és napjaink zenéje: impresszionizmus a festészetben és a zenében; atonalitás, dodekafónia (Reihe-technika); folklórizmus; 
aleatória.  
A népzene feldolgozási módjai Bartók és Kodály művészetében. A kelet-európai népek népzenéje. 
Műzene és népzene eltérő hangszerhasználata, az eltérések megfigyelése. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő szempontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők, 
ritmikai elemek, hangszerelés, dallami díszítés, különleges előadói megoldások. 
Ösztönzés ismeretszerző tevékenységre: összefüggések keresése a zenei stíluskorszakok, a történelmi események és a zeneművek kö-
zött, önálló vagy csoportos gyűjtőmunka keretében, az infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Homofónia, polifónia, imitáció, monotematika, konszonancia, disszonancia, szekvencia. Madrigál, mo-
tetta, mise, korál, kantáta, oratórium, passió, opera, szvit, concerto, concerto grosso, fúga. 
Zenei impresszionizmus, atonalitás, dodekafónia, Reihe, aleatória, folklórizmus, populáris zene. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Zenei befogadás II. 
Zenehallgatás 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes tudás 
A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és értelmezésének képessége. 
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A művek befogadása, elemzése motivációt nyújt hangverseny-látogatásra, a kompozíciók újbóli meg-
hallgatására.  
A népzene tárházából és a megjelölt korok zeneműveiből válogatva, a tanulók érdeklődését felkeltve 
törekvés a zeneirodalom további műveinek megismerésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  
Népzene: 
A tanult népdalok, balladák felvételei, népi hangszerek megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemutatásban is. Forrás: 
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Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-ROM, Magyar Népzenei Antológia DVD-ROM, Magyar Népzene 1–2. (szerk. Rajeczky Ben-
jamin), Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje – CD melléklet 1–10. stb. 
Nemzetiségeink hagyományai és néptáncai. 
Európán kívüli kultúrák népzenéje (pl. Ausztrália, Peru, Japán, afrikai országok). 
Zeneirodalmi szemelvények a középkor, reneszánsz, barokk korból, a XX. század és napjaink zenéjéből: 
A középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián, trubadúr ének, orgánum 
Madrigálok, misék, motetták 
Bach, J. S.: János passió – részletek; Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80 – részletek; Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 1. és 3. tétel; 
C-dúr prelúdium és fúga, BWV 846 (Wohltemperiertes Klavier I.)  
Händel, G. F.: Messiás (Messiah), HWV 56 – részletek; Vízi zene vagy Tűzijáték szvit – részletek 
Purcell, H.: Artúr király (King Arthur) – részletek 
Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek 
Debussy, C.: Gyermekkuckó – részletek 
Ravel, M.: Bolero 
Bartók B.: Concerto – részletek; A kékszakállú herceg vára – részletek 
Kodály Z.: Székelyfonó – Görög Ilona balladája; Psalmus Hungaricus; Kállai kettős 
Schönberg, A.: Zongoraszvit, Op. 25 – Prelúdium  
John Cage: 4’33” 
Penderecki, K.: Hirosima emlékezete  
Sáry L: Lokomotív szimfónia 
Emerson-Lake-Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition)  
Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy zenés színpadi művének részlete, pl. István, 
a király 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással vagy felvételről (audio, videó). 
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján bővíthető. A 
megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő 
részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Gregorián, trubadúr ének, orgánum, madrigál, mise, motetta, korál, kantáta, oratórium, passió, opera, 
szvit, concerto, concerto grosso, fúga, jazz, pop, rock, musical. 

 

6) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) A tanulók képesek 14-17 népdalt, balladát, históriás éneket több versszakkal, valamint 8-10 műzenei idézetet emlékezetből, g–f” hang-

terjedelemben előadni.  
b) Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után meg-

tanulni.  

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEin_feste_Burg_ist_unser_Gott%2C_BWV_80&ei=jq2vUOaDL8zotQa24YHYAw&usg=AFQjCNHNXpciVG6-rZ-5LdGnNnsK9eLamg&sig2=6aLYcd9_5_Yy_Qp3sMaufA
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c) Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan egyszerű orgánumokat megszólaltatni. 
d) Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóválto-

zást. A 5/8-os és 7/8-os és 8/8-os metrumot helyesen hangsúlyozzák. 
e) Felismerik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai jelzések, ritmus, dallam).  
f) Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
g) Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg tudják fogalmazni.  
h) Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a cimbalom, lant, csembaló, orgona, szaxofon hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető 

jellegzetességeit. 
i) A zenei korszakokból kiválasztott zeneművek közül 20-25 alkotást/műrészletet ismernek. 

 

27.15. Vizuális kultúra 

27.15.1. Alsó tagozat 

Alsó tagozaton 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, befogadó, 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 tevékenységek által a 
világ érzéki- tapasztalati birtokbavételére nevel. Feladata a látás és a kéz intelligenciájának kiművelése. A térszemlélet, a forma-, szín-
dinamika és szerkezeti érzék, az anyagismeret képességei a tantárgy fejlesztő hatására emelkednek magasabb szintre. A megsokszo-
rozódott vizuális hatások, technikai információk korában a tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a tanulók kritikus befo-
gadási 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 személyi-
ségformáló szerepet tölt be. Jelentősen hozzájárul a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálásához. 

c) Az 1-4. osztályban a vizuális nevelés célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket élményeik, tapasztalataik, fantáziaviláguk kifejezéséhez, 
látási információk, esztétikai hatások befogadásához, alkotó tevékenységekhez. 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 világban 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 szük-

séges formában, a megismert technikák egyre jártasabb használatával megjeleníteni. 
b) Értse a műalkotások képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét. 
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c) Tudjon a térben tájékozódni, tudja a maga számára értelmezni a tankönyveiben, környezetében található vizuális közlő, eligazító jeleket. 
d) Ízlésítéletét néhány szempont alapján indokolja. 
e) Általános nevelési követelmény a saját és mások munkájának megbecsülése, a kultúra és a környezetvédelem fontosságának megérté-

se, 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 

A. 1. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Vizuális nyelv 
20 óra 

A vizuális nyelv 
használata 

Belépő tevékenységek: 
Ismerkedés a formákkal természetes, mesterséges eredet szerint, megjelenés szerint sík-, tér. 
Ismerkedés a színekkel: megnevezésük, tónusuk szerint. Ismerkedés a vonalfajtákkal, minő-
ségekkel; felületfajtákkal és minőségekkel. 
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 megfigyelése különböző ábrázolásokban 

Tudjon viszonyítani 
(kisebb-nagyobb). 
Tudjon vonal, folt és 
színképzéssel alko-
tást létrehozni. Fej-
lődjön esztétikai 
érzéke. 
Tudja mi a sík, tö-
meg, térforma (ta-
pasztalás, érzéke-
lés). 
Tudja, mi a pont, 
egyenes, görbe, kör. 

Kulcsfogalmak: pont, vonal folt, lap, sík, tömeg, térforma, szín, sík, tömeg, térforma, megfigyelés, színek, ritmus 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: megfigyelőképesség, esztétikai érzék fejlesztése. 

Kifejezés, képzőművészet 
22 óra 

Átélt élmények 
és események, 
valós és kép-

Belépő tevékenységek: 
Személyes élmények, látvány, történet kifejezése síkban, térben rajzolással, festéssel, 
mintázással. 

Tudja a rajzeszkö-
zök megnevezését, 
pont, egyenes, gör-



392 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

zelt látványok 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, szob-
rokban (pl. emberekhez, állatokhoz, növényekhez kötődő vagy családi, iskolai témák.). Szép-
irodalmi téma (pl. meseélmény) megjelenítése síkban, térben. Kitalált történetek, mesék 
illusztrálása. 
Valós tárgyak megjelenítése különleges nézőpontból 
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 tárgyakról, élőlényekről, színekről, for-
mákról. 
Szépirodalmi illusztrációkon a cselekmény és a szereplők jellemzőinek összekapcsolása. 
Megfigyelés, beszélgetés (lehetőleg eredeti) szoborról, festményről. 
Fotók gyűjtése, csoportosítása. 

be, kör, sík, tömeg, 
térforma (tapaszta-
lás, érzékelés – 
hangtér – útján), 
színek megnevezé-
se. 
Illusztráció készítése 

Kulcsfogalmak: Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompo-
zíció, illusztráció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat, reprodukció, idő 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:  
Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. Saját 
élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz 
megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesz-
tése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangulatának visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség fejlesztése 
játéktárgyakkal, térbeli manipulációval. Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező képesség 
fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, 
képzettársítási készség fejlesztése. 
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, 
karakterérzék fejlesztése. 



393 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Vizuális kommunikáció 
22 óra 

Vizuális jelek a 
környezetünk-
ben 

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, létrehozása játékos formában (pl. mesés tör-
ténetekhez útvesztők tervezése) Térben való végigjárás, az útvesztő téri megtapasztalása. Jel-
tervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, land art szerű méretben udva-
ron, játszótéren), különböző anyagokból (pl. agyag, madzag, papírdúc, fatábla, talált anyag, ho-
mok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok érdekében (pl. eligazodás, útbaigazítás, védelem, 
figyelemfelkeltés). 
Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, alaprajz, közlekedési tábla, 
cégér, piktogram, embléma, szimbólum, zászló, márkajelzés, logo) összegyűjtése játékos fela-
datok létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális társasjáték, dramatikus játék, kincsvadá-
szat). Tárgyak, élőlények témába ágyazott ábrázolása legjellemzőbb vonásaik megragadásával, 
mozdulatok egyéni módú megjelenítésével síkon és térben. 
Látványok megfigyelése, leírása (formák, arányok, színek, felületek). 
Befogadás: 
Elemi térviszonyok megfigyelése (lent-fent, jobbra-balra, elöl-hátul). 
Testmozgások, gesztusok legfontosabb jellemzőinek megállapítása. 
Testek, ábrák gyűjtése, válogatása, csoportosítása a közlés rendeltetése szerint (pl. közlekedé-
si, postai információs jelek). 

Ismerkedjen meg a 
természet és az em-
ber alkotta jelekkel. 
Tudjon közös be-
szélgetésekbe be-
kapcsolódni, egy-
egy látványra rácso-
dálkozni. 

Kulcsfogalmak: Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, szimbólum, lépték. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Megfigyelőképesség, vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. Képolvasással törté-
nő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése. Reduk-
ciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a 
képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Tárgy- és környezetkultúra 
24 óra 

Környezetünk 
valós terei és 
mesés helyek 
Valós és kitalált 
tárgyak 

Belépő tevékenységek: Tárgyak csoportosítása, rendezgetése, formájuk és rendeltetésük meg-
figyelése. Tárgykészítés, díszítés, környezetalakító tevékenység. 
Forma- és színismétlések, ritmusok. 
Tárgyak térbeli helyének meghatározása. 
Alkotás: 
Térrendezéssel, játékos feladatokkal. 
Építés szabadban, zárt térben valós és meseszerű témák feldolgozásával. 
Egyszerű tárgyak (pl. játékok) készítése elképzelés alapján mintázással. 
Díszítés. A környezet szépítése. 
Befogadás, megismerés: 
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 esz-
közöket, és tudja 
azokat rendeltetés-
szerűen használni. 

Kulcsfogalmak: Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás. 
Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék kiegészítő. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatá-
rolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok változtatásával. Technikai készség fejlesztése. Térbeli tájékozódás képességé-
nek fejlesztése. 

Család, otthon háztartás, közlekedés 
5 óra 

Élet a család-
ban 

Élet a családban; családtagok bemutatása családrajzzal. Családi szerepek. 
Ajándék készítése családtagok számára különböző alkalmakra. 
Biztonságos otthon. Otthoni balesetek megelőzése. Veszélyjelző piktogramok megisme-
rése. 
Munkamegosztás a családban. 
Családi időbeosztás, napirend készítés, rajzos program ajánlat készítése. 
Gyalogos közlekedés szabályai 
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és a gyalogos köz-
lekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 

Tudja a hétköznapok 
és az ünnepek ese-
ményeit megkülön-
böztetni. Ismerje a 
családtagok szere-
pét. 
Ismerje a háztartási 
eszközök veszélyfor-
rásait. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. 
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. 
A közlekedésben rejlő veszélyek 

Kulcsfogalmak: Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, ve-
szélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, 
higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelektív hulla-
dékgyűjtés. Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai környezet megismer-
tetése és megismerése során. 
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 
A családkép és a családi otthon képének alakítása. 
A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal, felnőttekkel. 
Szókincsbővítés. Az önismeret fejlesztése. 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
5 óra 

Anyagok tulaj-
donságai,alakít
hatósága 

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 gyú-
rással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással. 
Fémhuzal alakítása hajlítással. 
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb kézműves tech-
nikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego – felhasználásával) 
utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel. 

Tudja az anyagfajtá-
kat csoportosítani, 
megfigyelhető tulaj-
donságaik alapján. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Kulcsfogalmak: Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes 
anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés.                                                                                                                                         
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint a tanár által be-
mutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. 
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. 
A nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. 
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. 
Kézügyesség fejlesztése. 
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Közösségi munka 
5 óra 

Közösségi sze-
repek 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermek-
nap, nemzeti ünnepek) előkészítése. 
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 
A helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy beszer-
zése. 
A biztonságos környezet megteremtése. 
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 

 

Kulcsfogalmak: Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában. 
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elválla-
lása és végrehajtása. 
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása. 

A média társadalmi szerepe, használata, médiaélmények feldolgozása 
5 óra 

Médiahasznála-
ti szokások, a 
média kifejező 
eszközei 

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, internet, film, videojáték) megfigyelé-
se, vizsgálata, összehasonlítása. 
Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) kapcsolódó saját használati 
szokások (pl. gyakoriság, társas vagy önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, 
kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. 

Ismerje a különböző 
médiumokat. 
Ismerje fel a mesék, 
és a belőlük készült 
adaptációk azonos-
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehason-
lítása, feldolgozása. 
A kép és hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl. animációs mesé-
ken keresztül). 
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorúság, düh, félelem) felis-
merése, kifejezése. 
A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és testbeszéddel történő jelzése-
inek felismerése, értelmezése. 
A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 
Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény megjelenítése rajzban, 
önállóan készített bábbal, szerepjátékkal. 
A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális és testbeszéddel történő jelzéseinek 
felismerése, értelmezése. 
A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek (pl. idő/térbeli 
szinkronitás, eltérés, jelenlét, érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszövegek (pl. 
könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, videoklip, SMS, emotikonok) alapján.  
A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 
Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. azonosságok, eltérések mentén) a 
média által közvetített, megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, gyermekújságok, képregé-
nyek, életkornak megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek készülő internetes honlapok alapján). A 
különböző médiaszövegek (pl. tehetségkutató műsorok, sportközvetítés, sorozatok, animációs 
filmek, filmek, reality műsorok) szereplőivel való azonosulásra reflektálás lehetősége (pl. irányí-
tott beszélgetés keretében). 
Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény megjelenítése rajzban, önál-
lóan készített bábbal, szerepjátékkal. 

ságait és különbö-
zőségeit. 
Legyen képes elkü-
löníteni a különböző 
érzelmeket hangok 
és képek alapján. 

Kulcsfogalmak: Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium. Internet, honlap, chat, videojáték. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommunikáció eszközeinek 
megfigyelése, tudatosítása. Önismeret, önreflexiós készség fejlesztése. 
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B. 2. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Vizuális nyelv 
20 óra 

Vizuális nyelv 
alkalmazá-
sa,vizuális kife-
jező eszközök 
felismerése 

Belépő tevékenységek: 
A vizuális nyelv alkalmazása a látványértelmező, elemző feladatok megoldásában; a kife-
jezés és képzőművészet, 
Vizuális kommunikáció és a Tárgy- és környezetkultúra gyakorlati feladatainak megoldása so-
rán. 
A vizuális nyelvi eszközök megválasztása az információközlés 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, zöldessárga, kékeszöld, kékeslila, rózsaszín, 
szürke. 
Alkotás: 
A képtér rendezése, helyzetek a síkon (alatta, felette, mellette, mögötte. 
Az elemek egymáshoz való viszonya (kontrasztok, ismétlés, 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 műalkotásokon. 

Tudja, mi az ismét-
lés, ritmus. 
Tudja személyes 
élményeit megjelení-
teni képi formában. 
Tudjon szabályos 
vonal, folt és szín-
ritmusra épített sor- 
és terülő díszt alkot-
ni. 

Kulcsfogalmak: pont, vonal folt, lap, sík, tömeg, térforma, szín, sík, tömeg, megfigyelés, színek, ritmus, viszonyítás, világosítás, sötétítés, 
fő- és mellékszínek, sor- és terülő dís, kontrasztok 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: megfigyelőképesség, esztétikai érzék fejlesztése. 

Kifejezés, képzőművészet 
22 óra 

Átélt élmények 
és események, 
valós és kép-
zelt látványok 

Belépő tevékenységek: 
Egyéni élményfeldolgozás. 
A kifejezőeszközök (vonalak, foltok, színek; felületek, ritmusok, síkbeli és térbeli formák) ár-
nyaltabb alkalmazása. 

Tudjon mintázni, 
gyurmával plasztikát 
létrehozni. 
Ismerje fel a műalko-
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Műalkotások megismerése, alkotók és művek megnevezése. 
Nyelv: 
Árnyaltabb vizuális minőségek (többféle színárnyalat, vonalvastagság, szabályos és szabály-
talan forma). 
Formák, színek szabályos elrendezése, egyensúly. 
Egyszerű vonal, folt, színritmusok. 
Alkotás: 
Személyes és közös élmények képi- plasztikai feldolgozása. Elképzelt jelenet ábrázolása 
rajzban, festményben, szoborban. Milyen vagyok? Élményfeldolgozások “saját személyünk” sze-
repeltetésével. 
Művészeti élmény (pl. bábszínház) megjelenítése síkban, térben. 
Zenéhez, hangokhoz, zörejekhez képsorok készítése. 
Befogadás: 
Egymás munkáinak és műalkotásoknak megfigyelése, az élmény összetevőinek (pl. anyag, for-
ma, tér, szín, elhelyezés, téma) megbeszélése. 
A legismertebb festészeti műfajtípusok (pl. csendélet, portré) megismerése, felismerése. 
A körplasztika, dombormű jellemzőinek összevetése (azonosságok, különbségek). 
Néhány festmény, szobor alkotójának, a mű címének megnevezése. 
A népi bútorok megismerése, skanzen látogatás. 
Ismeretek, fogalmak: 
szabályos, szabálytalan forma, ritmus, szimmetrikus elrendezés, csendélet, portré, képsor. 
Műalkotások: 
Steindl Imre: Országház, Kispaládi parasztház, Thököly-vár (Késmárk), Medgyessy Ferenc: 
Anyaság, Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra, Kovács Margit: Szamaras, Sámson dom-
bormű, Szőnyi István: Este, Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja, Pablo Picasso: Mária arc-
képe, Ferenczy Noémi: Noé bárkája (gobelin-részlet), 
cifraszűr, bölcső, csengős népi játék. 
Technikák: 
Rajzolás, festés a tanult technikákkal. Festés vízfestékkel, temperával. 

tások témáit. 
Legyen képes né-
hány művészeti al-
kotás és azok alko-
tóinak megnevezé-
sére. 

Kulcsfogalmak: Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompo-
zíció, illusztráció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat, reprodukció, idő, csendélet, portré 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a 
mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése. Színtapasztalatok 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangulatának 
visszaadása. Téralkotó és -ábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal, térbeli manipulációval. Az illusztráció elemi fogalmának megér-
tése, illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális 
fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése. 
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék, 
karakterérzék fejlesztése. 

Vizuális kommunikáció 
24 óra 

Vizuális jelek a 
környezetünk-
ben 

Belépő tevékenységek: 
Ábrázolás közvetlen szemléletre támaszkodó emlékezet alapján. 
Képzetépítés, az egyéni formakincs gazdagítása érzéki- tapasztalati úton, a természet és a mes-
terséges környezet látványainak, emberi gesztusoknak megfigyelése által. 
Nyelv: 
A síkbeli ábrázolás elemei (pontok, vonalak, foltok, színek). 
A vonalfajták (egyenesek, görbék, vékonyabbak, vastagabbak, határolók, felületkitöltők). 
Alkotás: 
Élőlények, tárgyak ábrázolása közvetlen szemlélet és emlékezet alapján. 
Képzeletbeli városok útvonalrajzának elkészítése, makettek, tárgyak alaprajzának rajzolásával. 
Mimika, grimasz tanulmányozása, utánzása, megjelenítése, felhasználása az élményfeldolgo-
zásban. Változások tudatosan megfigyelt vizuális jellemzőinek megjelenítése (pl. évszak, időjá-
rás). 
Saját információközlő jelek létrehozása (pl. tornazsák, az öltözőszekrény megjelölésére). 
Befogadás, megismerés: 
Élőlények, tárgyak adott szempontok szerinti vizsgálata (pl. anyag, jellemző forma és szín, vál-
tozás). Egyszerű, mindennapi magyarázórajzok, jelek értelmezése, megfejtése (pl. tankönyv 
ábrái). Karakteres emberi gesztusok (testbeszéd, mimika) olvasása. Beszélgetés az utcán látha-
tó információs jelekről. 
Ismeretek, fogalmak: 
Mimika, grimasz. Vonalfajták, vonalminőségek. Természetes és mesterséges jelek. Az ábra. 
Technikák: 
Modellkészítés papírból. Rajzolás tollal. Nyomhagyás nyomtatással (tárgyak nyomata). 

Legyen képes egy-
szerű lenyomat ké-
szítésére. 
Tudjon egyszerűbb 
tárgyakat rajzolni 
modellezés után. 

Kulcsfogalmak: Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, szimbólum, lépték, vonalfajták, vonalminőségek 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Megfigyelőképesség, vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. Képolvasással törté-
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

nő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése. Reduk-
ciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a 
képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai. 

Tárgy- és környezetkultúra 
24 óra 

Környezetünk 
valós terei és 
mesés helyek 
Valós és kitalált 
tárgyak 

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 (játékhoz, ünnephez, meséhez). Csomagolás 
készítése mintakövetéssel, csomagolóanyag díszítése egyénileg (pl. ajándékhoz). Környezet-
alakító tevékenység. Utcakép megfigyelése, ábrázolása emlékezeti alapon. Meseszerű témák-
hoz tartozó tárgyalkotások. 
Befogadás: 
Köznapi és ünnepi tárgyak formája, díszítése és rendeltetése közötti összefüggések. Használat 
és jelentés. 
Tárgyak megadott szempontok szerinti csoportosítása, vizsgálata. A tárgyak üzenetének megfej-
tése. 
Ismeretek, fogalmak: 
A díszítés mintái, elemei, motívum. Forma és rendeltetés. 
Használat és jelentés. Üzenet. 
Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. konyhai eszköz, játék, öltözék, 
öltözékkiegészítő, hangszer, szerszám) létrehozása meghatározott tulajdonos számára (pl. adott 
személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint), hagyományos kézműves technikákkal is (pl. 
fonás, szövés, nemezelés, faragás). 
Technikák: 
Ceruza-, filctoll-, golyóstoll-, kréta- és ecsetrajz. Vízfestés és vegyes technikák. Formázás 
agyagból, plasztilinból (pl. mintázás, hurkafelrakás, formába nyomás, pecsételés) Origami jelle-
gű papírhajtogatás. Papírvágás, ragasztás. Dúckészítés, nyomtatás, nyomhagyás (pl. papír, 
termés, levél). Egyszerű bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, hengerbáb). Konstruálás 
tárgyakból (pl. termések, dobozok, textil). Nemezelés gyapjúból (ahol ez megvalósítható). 

Legyen képes egy-
szerű báb tervezésé-
re. 
Legyen képes egy-
szerűbb tárgyak áb-
rázolására közvetlen 
szemlélet és emlé-
kezet után. 



402 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Kulcsfogalmak: Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás. 
Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék kiegészítő. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Téralakító, térrendező képesség fejlesztése. Tapasztalatszerzés a térformálás, térlehatá-
rolás, térszervezés terén. Térérzék fejlesztése nézőpontok változtatásával. Technikai készség fejlesztése. Térbeli tájékozódás képességé-
nek fejlesztése. 

A média társadalmi szerepe, használata, médiaélmények feldolgozása 
3 óra 

Médiahasznála-
ti szokások, a 
média kifejező 
eszközei 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetőségeinek megismerése 
A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 
Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. azonosságok, eltérések mentén) a 
média által közvetített, megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, gyermekújságok, képregé-
nyek, életkornak megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek készülő internetes honlapok alapján). A 
különböző médiaszövegek (pl. tehetségkutató műsorok, sportközvetítés, sorozatok, animációs 
filmek, filmek, reality műsorok) szereplőivel való azonosulásra reflektálás lehetősége (pl. irányí-
tott beszélgetés keretében). 
Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény megjelenítése rajzban, önál-
lóan készített bábbal, szerepjátékkal. 
Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetőségeinek megismerése (pl. gyer-
mekbarát honlapok böngészése). 
Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) szabályainak megismerése 
különböző eszközökkel (pl. kártyajáték, bábozás).  
A gyerekek által használt videojátékkal összefüggő élmények feldolgozása (pl. szerepjátékkal, 
rajzolással). 
A videojátékok tematikai csoportosítása, a szereplőik azonosítása. 

Legyen képes cse-
lekmények megjele-
nítésére. 
Tudja elkülöníteni a 
valóságot a fikciótól. 
Tudatosuljanak ben-
nük a túlzott média 
használat veszélyei. 

Kulcsfogalmak: Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium. Internet, honlap, chat, videojáték. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommunikáció eszközeinek 
megfigyelése, tudatosítása. Önismeret, önreflexiós készség fejlesztése. 

Közösségi munka 
5 óra 

Közösségi sze-
repek. 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermek-
nap, nemzeti ünnepek) előkészítése. 
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 
A helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

 



403 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy beszer-
zése. 
A biztonságos környezet megteremtése. 
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása 

Kulcsfogalmak: Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában. 
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elválla-
lása és végrehajtása. 
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása. 

Család, otthon háztartás, közlekedés 
5 óra 

Élet és mun-
kamegosztás a 
családban 
Gyalogos köz-
lekedés 

Élet a családban; családtagok bemutatása családrajzzal. Családi szerepek. 
Ajándék készítése családtagok számára különböző alkalmakra. 
Biztonságos otthon. Otthoni balesetek megelőzése. Veszélyjelző piktogramok megisme-
rése. 
Munkamegosztás a családban. 
Családi időbeosztás, napirend készítés, rajzos program ajánlat készítése. 
 Gyalogos közlekedés szabályai 
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és a gyalogos köz-
lekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 
A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. 
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. 
A közlekedésben rejlő veszélyek 

Tudja a hétköznapok 
és az ünnepek ese-
ményeit megkülön-
böztetni. Ismerje a 
családtagok szere-
pét. 
Ismerje a háztartási 
eszközök veszélyfor-
rásait. 

Kulcsfogalmak: Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, ve-
szélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, hi-
giéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelektív hulladék-
gyűjtés. Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai környezet megismer-
tetése és megismerése során. 
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 
A családkép és a családi otthon képének alakítása. 
A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal, felnőttekkel. 
Szókincsbővítés. Az önismeret fejlesztése. 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
5 óra 

Anyagok tulaj-
donságai, 
alakíthatóságuk 

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 gyú-
rással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással. 
Fémhuzal alakítása hajlítással. 
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb kézműves tech-
nikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego – felhasználásával) 
utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel. 

Tudja az anyagfajtá-
kat csoportosítani, 
megfigyelhető tulaj-
donságaik alapján. 

Kulcsfogalmak: Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes 
anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint a tanár által be-
mutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. 
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A 
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. 
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. 
Kézügyesség fejlesztése. 
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 
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4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
• Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 
• Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 
• Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontja-

inak egyre szélesebb körű figyelembevételével. 
• A felszerelés önálló rendben tartása. 
• A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 
• A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 
• Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 
• Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, haszná-

latára. 
• A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése. 
• Hagyományos kézműves technikával készült tárgyak megkülönböztetése. 
• Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 
• Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat. 
• Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. 
• A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések 

felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek 
befolyásolják azok hatását). 

• A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.  
• Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése. 
• Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. A természeti, a társadalmi és a technikai 

környezet megismert jellemzőinek felsorolása. 
• Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 
• A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 
• A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 
• Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete. 
• Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 
• A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alap-

ján, a tapasztalatok megfogalmazása. 
• Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 
• Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 
• Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 
• Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. 
• Építés mintakövetéssel és önállóan. 
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• Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 
• A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 
• Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 
• Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 
• A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes 

járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása. 
• Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

 

C. 3. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Vizuális nyelv 
10 óra 

Vizuális nyelv 
alapelemeinek 
megfigyelése 

Belépő tevékenységek: 
Színellentétek megfigyelése a természetben, a környezetben. Játékos színkeverési gyakor-
latok, színárnyalatok előállítása. 
Elemek rendezése a képsíkon. 
Nyelv: 
Új vizuális nyelvi elemek: formára vonatkozó; színre vonatkozó. 
Formára vonatkozó: nyújtott-kövér, egyszerű-tagolt, pozitív-negatív. 
Színre vonatkozó: élénk és tompa szín, ragyogó fény és tompa fény, formaellentét és szín-
ellentét, világos és sötét színellentét. 
Vonalellentét, felületellentét. 
Alkotás: 
A vizuális nyelv elemeinek megfigyelése, elemzése látványokban, tárgyakban, műalkotás-
okban. 
Színkeverések: kékes-, vöröses-, sárgás-, zöldesszürke; barna kikeverése pirosból, zöldből, 
pirosból, feketéből, zöldből, sárgából és feketéből. 
Ismeretek: 
Színárnyalat, színek megnevezése (kevertszínek). 

Tudja, mi az azonos-
ság, hasonlóság. 
Legyen tisztában a 
beállítás tárgyainak 
arányával. 
Tudja, mi a kontraszt. 
Ismerje a fő- és mel-
lékszíneket. 
Tudja a tempera és 
vízfesték jellemző fo-
gásait alkalmazni. 
Tudjon valamely ese-
ményt, élményt meg-
fogalmazni. 
Legyen jártas az esz-
köznélküli anyagalakí-
tásban. 
Tudjon valamely ese-
ményt, élményt vizuá-
lisan megjeleníteni. 
Ismerjen néhány nép-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

művészeti technikát. 

Kulcsfogalmak: színkeverés, színárnyalatok, kevert színek,(barna), vizuális ellentétek 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: megfigyelőképesség, esztétikai-, forma- és színérzék fejlesztése. 

Kifejezés, képzőművészet 
20 óra 

Hétköznapi és 
képzelt figurák 
Természeti, épí-
tett és képzelet-
beli tájak, he-
lyek 

Belépő tevékenységek: 
Forma, szín és tónusárnyalatok megfigyelése, kompozíció, ritmus tudatosabb megválasztá-
sa. Események illusztrációja, 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 nyelvi elemek és az elrendezés viszonya. 
Vonal-, folt-, forma- és színritmusok. A képmező. Komponálás különböző formákban (pl. 
álló, fekvő téglalapon). 
Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges mozzanat kiemelésének eszközei. 
Alkotás: 
Egyéni és közös élmények feldolgozása, festményben, rajzban, plasztikában. 
Térviszonyokat és mozgást kifejező ábrázolások a téma feldolgozásában. 
Események, történetek illusztratív jellegű elbeszélő ábrázolása egy képben, közös megjele-
nítése képsorozatokban (pl. rajzos napló egy kirándulásról). 
Átélt művészeti (pl. szépirodalmi, film-) események feldolgozása síkban és térben. 
Befogadás: 
Műalkotás olvasása, összehasonlítása szempontok szerint, a műélmény megfogalmazása. 
Egyes képzőművészeti műfajok (festészet, szobrászat) és műfajtípusok (pl. tájkép, csata-
kép, emlékmű, kisplasztika) jellemzőinek elemzése. 
Néhány tanult műalkotás, valamint szerzőjének és a mű címének ismerete. 
Könyvtárhasználat, elérhető helytörténeti vagy közgyűjtemény felkeresése. 
Ismeretek, fogalmak: 
folt-, forma-, színritmus, komponálás, képmező, illusztráció, rajzos napló, tájkép, csatakép, 
emlékmű, kisplasztika. 
Technikák: 
Modellkészítés papírból. Kollázs, textilplasztika. Rajzolás tollal, grafittal, krétával. Festés 

Legyen képes élmény 
befogadására saját és 
társai munkájának 
elemzése során. 
Ismerjen legalább 3-3 
műalkotást és alkotó-
ját, azokról tudjon ösz-
szefüggően beszélni. 
Ismerje lakóhelyének 
legalább egy neveze-
tes műalkotását. 
Tudja, mi a tájkép, 
csatakép, emlékmű, 
kisplasztika. 
Legyen képes alkal-
mazni néhány techni-
kát. (pl. szövés, fonás) 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

vízfestékkel, temperával.  

Kulcsfogalmak: Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés. Figurális alkotás, karakter, élményszerű 
megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fejlesztése különböző 
grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  
Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség fejlesztése. 
Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  
Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló 
képesség fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló képesség fejlesz-
tése. 

Vizuális kommunikáció 
20 óra 

Utazások Belépő tevékenységek: 
Nézetek alkalmazása a térábrázolásban. Különleges nézőpontok. 
Mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése. Ábra és üzenet kapcsolatának vizsgálata. 
Térkép, alaprajz megértése. 
Nyelv: 
A jellemző nézet és a formajele. A körülhatároló- és jelölő vonal. A folt és felület betöltésé-
nek eszköze. Forma egyszerűsítése foltra. 
Alkotás: 
Egyszerű természeti (állatok) vagy mesterséges tárgy ábrázolása látvány szerint, valamint 
elöl- és oldalnézetből. Elképzelt tér ábrázolása felülnézetből (pl. várkastély, sátortábor), 
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 szemlélése, 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 fo-

Gyermekkori sajátos-
ságainak megfelelően 
tudjon jeleket felismer-
ni, új jeleket alkalmaz-
ni a közlekedés vagy 
tanulmányaihoz kap-
csolódóan más terüle-
ten. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

lyamatábra 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. Papírhajtogatás, papírkivágás. Festés tempe-
rával. Nyomatok (radír, burgonya, levél). 

Kulcsfogalmak: Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges vonása-
inak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált látványok 
létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák megje-
lenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon ala-
puló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, 
valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát haszná-
lata vizuális kommunikációs területen. A megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkal-
mazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség fejlesztése. 

Tárgy- és környezetkultúra 
18 óra 

Mikro- és 
makrotér 

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 jelentés, ennek kifejező eszközei (alakja, 
színei, mintái, anyaga). 
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 (gondolati terv), elkészítés, kipróbálás. 
Környezetalakító tevékenység (pl. díszletkészítés). 

Legyen képes alkal-
mazni néhány kézmű-
ves-technikát. 
Legyen képes egysze-
rű bábokat tervezni, 
megalkotni.. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

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 szabálya (pl. használhatóság). 
Építmények összehasonlítása megadott szempontok (pl. rendeltetés) alapján. 
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. Festés temperával, vízfestékkel, krétá-
val, vegyes technikával. 
A mintázás újabb technológiai változatai: építés lapokból, szabásminta alapján, díszítés 
nyomhagyással. Különféle tárgy- és anyagnyomatok, kollázs technikák. Papírtárgyak, pa-
pírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik, montázs). 
Konstruálás különböző modellező anyagokból (textil, papír, agyag, talált tárgyak, termések). 
Ismeretek a megismert műalkotás technikákról: akvarell, olajfestmény, kő-, agyag- bronz-
szobor. 

Kulcsfogalmak: Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd, telepü-
lés, épület, építmény, alaprajz, hagyományos népi építészet. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén. Térkapcso-
latok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség fejlesz-
tése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és eljárások ismerete; a 
tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- 
és eszközválasztással. 

Család, otthon, háztartás 
10 óra 

Élet a család-
ban, biztonsá-
gos otthon, csa-
ládi időbeosz-
tás, tisztaság és 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 
Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 
Családi szerepek. 
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. Otthoni balesetek meg-
előzése. 

Gyermekkori sajátos-
ságainak megfelelően 
tudjon piktogrammokat 
felismerni,legyen ké-
pes újakat létrehozni. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

rend, táplálko-
zás, testápolás, 
öltözködés, 
növényápolás, 
állatgondozás 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtóeszközök, gáz, elektro-
mosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktog-
ramok megismerése. Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismer-
tetése, megbeszélése. Rajzos programajánlat készítése. Alapvető takarítószerek és eszkö-
zök használata. 
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 
Környezetünk tisztán tartása. 
Takarékosság energiával, vízzel. 
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 
Étrend összeállítása képek válogatásával, rajzolásával. 
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak megfelelő 
öltözködés. 
Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása.  
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme.  Szobanövényeink a házban rajz 
készítése. 

Legyen képes néhány 
egyszerű ruhát leraj-
zolni. 

Kulcsfogalmak: Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, ve-
szélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, 
higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelektív hulla-
dékgyűjtés. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai környezet megismer-
tetése és megismerése során. 
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 
A családkép és a családi otthon képének alakítása. 
A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal, felnőttekkel. 
Szókincsbővítés. 
Az önismeret fejlesztése. 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
10 óra 

Képlékeny 
anyagok, papír, 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű formák alakítása 
gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

faanyagok, 
fémhuzal, szá-
las anyagok, 
textilek alakítá-
sa 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 
Fűzőlapmunka. 
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással. 
Fémhuzal alakítása hajlítással. 
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sodrat). 
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb kézműves 
technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 
Gombfelvarrás. 
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.) 
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 
Takarékos anyagfelhasználás. 
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napjainkban. 

Kulcsfogalmak: Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes 
anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, 
építőelem. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:  
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. 
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. 
Kézügyesség fejlesztése. 
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott 
utasítások szerint. A használt eszközök megóvása. 
Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

Közlekedés 
2 óra 

Gyalogos köz-
lekedés szabá-
lyai 
A közösségi 
közlekedés vi-

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és a gyalogos 

 



413 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

selkedési sza-
bályai 
A közlekedés-
ben rejlő veszé-
lyek 

közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. 
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. 
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása. 
Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

Kulcsfogalmak: Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, 
jelzőtábla, forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.                                                                                                            
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak kialakítása. 
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek 
okainak azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

Közösségi munka, közösségi szerepek 
10 óra 

Családi rendez-
vények, ünne-
pek, események 
Iskolai és osz-
tály rendezvé-
nyek 
A közösségért 
végzett munka 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel kapcsolatos szoká-
sok, hagyományok. 
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselkedés szabályai. 
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő környezet megteremté-
se. 
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. 
A tapasztalatok megbeszélése. 
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermek-
nap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy be-
szerzése. 
A biztonságos környezet megteremtése. 
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. 
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

 

Kulcsfogalmak: Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció. 
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nyek 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában. 
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvál-
lalása és végrehajtása. 
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása. 

A média társadalmi szerepe, használata 
2 óra 

Médiahasználat, 
élménybefoga-
dás, élményfel-
dolgozás 
Médiumok a 
mindennapi 
környezetben 

A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak (internet, televízió, rádió, 
videojáték, mobilhasználat, könyv) tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, 
időrend, látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) alapján. 
Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. televíziós műsortípusok, animációs 
mesefilmek, sorozatok) felismerése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 
megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül. 
Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján (pl. érzelmi hatás, kedvelt-
ség, ismeretszerzés) és az élmények feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlí-
tása, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcsolódó 
élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 

 

Kulcsfogalmak: Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekmű-
sor, tehetségkutató műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját médiaélmények 
feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. Olva-
sási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

A média kifejezőeszközei 
2 óra 

A médiaszöve-
gek nyelvi jel-
lemzői és ér-
zelmi hatása 

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. 
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív és negatív hősök megjele-
nítésének technikái, különös tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környe-
zet/díszlet, világítás, kameramozgás) és a hangokra (beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az élet-
kornak megfelelő médiaszövegeken keresztül.  
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és időviszonylatok megfi-
gyelése és értelmezése konkrét médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének 
azonosítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek).  
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Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi szövegek, és hangzó anya-
gok befogadása során. A médiaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi 
nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, kifejezése.  
Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű megismerése.  
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid animációs 
film) és hangokkal. 

Kulcsfogalmak: Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, csend, emberi hang. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-olvasást segítő 
kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi szö-
vegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése. 

A média társadalmi szerepe, használata 
2 óra 

A média műkö-
dési módja, me-
diális informá-
cióforrások 
megbízhatósága 

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával. 
A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján beszélgetés egyes média-
szövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) 
hétköznapokban betöltött szerepéről, funkciójáról. 
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-előállítók és a fogyasz-
tók/felhasználók. 
Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a szöveg kelet-
kezésének hátteréről, az alkotó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő 
reklámok, videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek segítségével). 
Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat előállítók csoportja és a 
közönség, a médiafogyasztók csoportjai. 
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter) azonosí-
tása, főbb elemeinek megismerése. 
Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír témakörről konkrét mé-
diaszövegek alapján. 
Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szövegalkotás) megadott szem-
pontok (pl. közlő szándéka, célcsoport) alapján. 
Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságaival, a reklámok megjelené-
sének változatos helyeivel, formáival. A reklámok működése (hatáskeltés) néhány fontos 
eszközének megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán keresztül. Reklámkészítés 
(pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés, reklámot megjelenítő szerepjáték) annak 
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Témakör Tananyag 
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nyek 

érdekében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás céljáról és eszközeiről. 

Kulcsfogalmak: Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos 
fogyasztás, médiahasználat. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások megbízhatósága megíté-
lésének fejlesztése. 

A média társadalmi szerepe, használata 
2 óra 

Tájékozódás a 
világhálón, a 
virtuális terek-
ben, biztonsá-
gos internet 
használat 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online kommunikáció, jellegzetességeinek ösz-
szehasonlítása meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, vélemény-
nyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A személyes kommunikáció és az online 
kommunikáció különbségeinek tudatosítása. 

 

Kulcsfogalmak: Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kialakítása az online 
környezetben, a virtuális terek használata során.  
Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és kockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesz-
tése. Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása 

 

D. 4. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Vizuális nyelv 
10 óra 

Vizuális nyelvi 
elemek azonos-
sága, hasonló-
sága, arányvi-
szonya, szim-
metria 

Belépő tevékenységek: 
Vizuális nyelvi ismeretek modellezése tárgyegyüttes, látvány összeállításával. 
Kifejező és ábrázoló típusú feladatok a vizuális nyelvi elemek gyakorlására. 
Nyelv: 
Vizuális elemek relációja (azonosság, hasonlóság, arányviszonyok, szimmetria. 
Színek tónusai; sötét és világos színértékek. 
Alkotás: 

Ismerjék a vizuális 
nyelv alapelemeit, 
tudják a kifejezési 
szándéknak megfele-
lően használni a kom-
pozíciós eljárásokat. 
Legyenek képesek 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Hangulatok, érzelmek kifejezése színekkel 
Formák téri elrendezése, egyes térrendezési konvenció használatával. 
Térábrázolási konvenciók ismeretében síkon téri szerkezet felismerése (fotókon, műalkotás-
okon) 
A látszat illúziójának keltése a képmezőben történő lejjebb- feljebb helyezéssel és takarás-
sal. 
Ismeretek: 
azonosság, hasonlóság, arány, szimmetria 
12 tagú színkör, színárnyalatok. 

személyes élményeik 
életkoruknak megfele-
lő szinten történő 
megjelenítésére ké-
pen és plasztikában.  
Legyenek képesek a 
valóság téri viszonyait 
rajzukban takarással, 
feljebb-lejjebb helye-
zéssel, nagyságvi-
szonyuk érzékelteté-
sével kifejezni. 
Ismerjék a fő- és mel-
lékszíneket, legyenek 
képesek a színek ke-
verésére, a színárnya-
latok megkülönbözte-
tésére. 
Ismerjék a 12 tagú 
színkör színeinek ne-
vét, tudják kikeverni 
ezeket. 
eszköznélküli anyag-
alakításban. 

Kulcsfogalmak: színkeverés, színárnyalatok, kevert színek,(barna), vizuális ellentétek, azonosság, hasonlóság, arányviszonyok, szim-
metria, lejjebb, feljebb, takarás, 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: megfigyelőképesség, esztétikai-, forma- és színérzék fejlesztése,12 tagú színkör kike-
verése 

Kifejezés, képzőművészet 
20 óra 

Természeti, épí-
tett és képzelet-
beli tájak, he-

Belépő tevékenységek: 
Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel. 
Vizuális nyelvi elemek árnyalt alkalmazása, tudatos komponálás. 

Tanári irányítással 
tudják az összetettebb 
mesterséges és ter-
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

lyek 
Hétköznapi és 
képzelt figurák 

A gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz megválasztása: a formák, foltok, tömegek, 
elrendezése. Műalkotások hatása, témája és technikája közötti összefüggés jellemzőinek 
felismerése. Képzőművészeti műfajok rendszerezése, népművészeti tárgyak megismerése. 
Nyelv: 
Összetettebb vizuális minőségek szélesebb skálájának ismerete és használata az alkotás-
ban. Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt. A színek hangulati hatása. Irodalmi, zenei, 
média és művészettörténeti élményből, származó valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek 
erdő, malom, labirintus, vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és 
változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. grafikusan, festve, 
konstruálva, mintázva, installálva). 
Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, múzeum), személyes em-
lékből származó tapasztalatok felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, 
nagymama virágos kertje, baromfiudvar, mi utcánk) vizuális megjelenítése meghatározott 
időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal (pl. kol-
lázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett). 
Kiemelés forma- és színminőséggel, mérettel, elhelyezéssel, kontraszttal, vonalvastagság-
gal. 
Egyensúly és feszültség, szimmetria, aszimmetria. 
Komponálási, kifejezési eljárások gondolkodási módszerei. 
Alkotás: 
Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat feldolgozása síkban, térben. 
Jellegzetes mozgások kifejezése elképzelt vagy megtörtént események ábrázolásával. 
Művészi és köznapi élmények, emlékek, gondolatok és történetek feldolgozása közös alko-
tásokban (pl.  
illusztrációban, képsorozatban, szoborkompozícióban). Ülő alak mintázása egy tömbből, 
ábrázolása síkon. 
A portré. Milyen vagyok? Milyennek látom magam? Arcképfestés, az arc plasztikai minősé-
gei. 
Képek, tárgyak jelentésmódosítása formaátírással, átszínezéssel, 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, 

mészetes formák ará-
nyait, részarányait 
megközelítő pontos-
sággal ábrázolni né-
zőpont figyelembevé-
telével takarásban, 
rálátásban. 
A műalkotások elem-
zése során ismerjék 
fel a tartalmi vonatko-
zásokat. 
Legyenek képesek 
tárgyak folyamatos 
megfigyelésére, meg-
jelenítésére megfigye-
lés alapján. 
Legyenek képesek 
tárgyak különböző  
nézeti rajzának elké-
szítésére. 
Ismerjenek legalább 
három műalkotást és 
azok alkotóját. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

illusztráció, lovas szobor, kisplasztika) . 
Festmény, grafika és szobor szerzője, címe, műfaja, technikája, műtípusa. 
A múzeumok szerepe. Az elérhető közgyűjtemény, kiállítás megtekintése, a lakóhely neve-
zetes szobrainak, épületéinek megismerése. 
Könyvtári munka. 
Ismeretek, fogalmak: 
egyéni stílus, ellentét, színkontraszt, vonalkontraszt, egyensúly, feszültség, szimmetria, 
aszimmetria, formaátírás, műtípusok közül: vallásos téma, életkép, történelmi kép, illusztrá-
ció, lovas szobor , kisplasztika. 
Műalkotások: 
Magyar koronázási jelvények. 
Technikák: 
Rajzolás, festés szabadon választott technikákkal. 
Mintázás agyaggal. 
A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról gyűjtött ismeretek, in-
formációk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribú-
tum) alapján figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, testi adott-
ságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) élményszerű megjelenítésével, 
meghatározott célok (pl. illusztráció, valós és virtuális játék, információs kártya, „kutatás”) 
érdekében.  
Történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek valós vagy kitalált szereplőinek (pl. 
hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, állatok, ember-állatok, géplények) megformálása 
többfigurás kompozícióban, a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, dráma, 
hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból (pl. festmény, grafika, kollázs, 
montázs, fotó, papírmasé, agyag, gipsz, talált tárgy, drót). 
Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós és képzeletbeli 
helyszínek (pl. kerek erdő, malom, labirintus, vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különbö-
ző nézőpontok és változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. 
grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 
Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, múzeum), személyes em-
lékből származó tapasztalatok felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, 
nagymama virágos kertje, baromfiudvar, mi utcánk) vizuális megjelenítése meghatározott 
időszaknak (pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal (pl. kol-
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

lázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Kulcsfogalmak: Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. Né-
zőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni színválasztásban. 
Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló 
képesség fejlesztése. 
Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  
Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség fejlesztése. 
Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  
Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 

Vizuális kommunikáció 
20 óra 

Utazások 
Vizuális hatás-
keltés 

Belépő tevékenységek: 
A térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapuló forma- és színtanulmány, a taka-
rás megfigyelése, dinamikus mozgásábrázolás. 
Nézetrajzok, útvonalrajzok, térképek készítése. 
Nyelv: 
A formák (foltok, tömegek) és színek közlési szándékának megfelelő elrendezési módjai a 
kiválasztott képmezőformában illetve a térben. Foltok, tömegek, mint a testesség hangsú-
lyozásának eszközei. 
A vonal kiemelő szerepe a “keresgélő”, vázoló vonalak, a körvonal, vonalrendszerek, szer-
kesztett és szabadkézi vonalak. 
A sötét-világos, hideg-meleg kontrasztok figyelemfelhívó jellege. 
Alkotás: 
Modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés alapján (színbeli és tónusos megjelenítés). 
Tapasztalati úton megismert folyamatok jellegzetes állapotainak ábrázolása (pl. egy növény 
élete). 
Egyszerű térosztásokat közlő alap- és térképrajzi vázlatok készítése. Jelalkotó forma-, vo-
nal-, színredukciók. 
Befogadás: 
Térkifejezési módok: nézőpont jelölése, takarás, feljebb-lejjebb helyezés. A felülnézet. 
Magyarázórajzok, folyamatábrák, vizuális közlő jelek funkciója; olvasásuk, üzenetük értel-
mezése. 

Igazodjanak el a szá-
mukra fontos jelek-
ben, ábrákban, tudja-
nak maguk is jól ér-
telmezhető jelet 
konstruálni. 
Legyenek képesek 
értékelő véleményt 
mondani saját és tár-
saik munkájáról. 
Matematika: Tájéko-
zódás a térben (síkon 
ábrázolt térben; szö-
veges információk 
szerint). A változás 
kiemelése; az időbeli-
ség. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Sík- és térformák jellemzői. 
Színismeretek összefoglaló áttekintése. 
Ábra és látvány kapcsolatának elemzése. 
Ismeretek, fogalmak: 
A formák, tömegek és színek elrendezési módja a képmezőben, 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. 
A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások (pl. természeti jelenségek, 
életjelenségek: ember/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, rozsdásodás, 
penészedés, árnyék, palacsintasütés, építkezés, varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, 
vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és információk rögzítése szöveg és kép 
(pl. fotó, film, egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) segítségével. 
Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és történéseinek képes, szö-
veges rögzítése (pl. útinapló, térkép, képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél 
(szórakoztatás, ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, összeha-
sonlítás) érdekében. Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, jelen-
ség: „boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös Panna divatbemutatója”, Búvár Kund lég-
zőkészüléke) számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szöveg együt-
tes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése céljából. 
Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értelmezése, majd az összegyűjtött 
tapasztalatok, információk segítségével a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése figye-
lemfelhívó játékkal (pl. akcióval, pantomimmel, hangot, szöveget is beépítő performansszal). 

Kulcsfogalmak: Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, vizuális sűrítés. Gesztus, plakát, reklám, 
szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló és szintetizáló 
képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. Áb-
raolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázo-
lási képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, köznapi és tudományos közlések értelmezésének segí-
tése, a kifejezés árnyaltságának fokozása. 
Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális 
metaforák képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, 
kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hor-
dozó, közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsola-
tok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata vizuális kommunikációs területen. A 
megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimi-
ka, gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség fejlesztése. 

Tárgy- és környezetkultúra 
18 óra 

Tárgyak és 
használatuk 

Belépő tevékenységek: 
Tárgykészítés adott igény alapján. Tárgyelemzés, épületelemzés az anyag, a rendeltetés és 
forma kapcsolatának feltárásával. 
Nyelv: 
A tárgyakat használó (fogyasztó) egyéni stílusa, formajegyei. 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, tervezése. Tanszerek tervezése, készítése. 
Agyagedények készítési módjának megismerése, megformálása. 
Zárt és nyitott formák tervezése, elkészítése. 
Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás rendezése, alkalmi teremdíszítés). 
Befogadás: 
Megfigyelések a külső és belső térben, nyitott és zárt terek, térrészek hatása. A közvetlen 
környezet tárgyaiban a tartalom és forma kapcsolatának megismerése. 
Köznapi és ünnepi tárgy és tárgycsalád elemzése a rendeltetés, az anyag, a méret, a forma 
legegyszerűbb összefüggésének bemutatásával (magyar és más kultúrákból származó pél-
dákon). 
Helytörténeti gyűjtemények, közgyűjtemények rendeltetése. 
Ismeretek, fogalmak: 
egyéni stílus, formajegyek, méret, tömeg, tagoltság, a modell,lakóépület, középület, népi 
építészet. 
Technikák: 

Ismerkedjenek meg 
lakóhelyük, környeze-
tük művészeti emléke-
ivel, népművészeti 
hagyományaival.  
Tárgyalkotás során 
ismerjék és alkalmaz-
zák a balesetvédelmi 
szabályokat 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Az előző évben már tanult technikák újabb technológiai változatai. Kollázs és montázs. 
Anyagátalakítások: papírhajtás, agyagmunkák, vágás, madzagszövés. Fonás, gyöngyfűzés. 
Textil-, drót- és papírplasztikák, tárgykonstrukciók, modellek. 
Művészeti technikák ismertetése a megismert műtípusok kapcsán (pl. egyedi rajz, sokszoro-
sító grafika, kő- és fafaragás,...) 
A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök összehasonlítása a mai 
tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ék-
szer) a hasonló és eltérő vonások elemzése, értelmezése. 
Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet kiegészítő, játék) a megismert kéz-
műves technikákkal (pl. nemezelés, agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs iparmű-
vészet felfogásában. A tervezett, elkészített tárgyak díszítése előzetesen gyűjtött élmények 
alapján is (pl. archaikus, népi szimbólumokkal). 
A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos felhasználásával, meghatáro-
zott funkcióra (pl. irányjelző, hangosító), működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, 
modell) létrehozása.  

Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak megfelelő és tulajdonosukra utaló 
díszítése. 
Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, dolog (pl. ecset, muffin, 
buszjegy, cipő, csoki, időbe látó készülék, csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) 
számára, oly módon, hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 

Kulcsfogalmak: Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerkezet, felület, stilizálás. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, összehasonlító 
elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a tárgyakkal való 
kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Redukciós ké-
pesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése felületen és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és alkal-
mazása, funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása, a cso-
magolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság kialakí-
tása. 

Család, otthon, háztartás 
10 óra 

Élet a család-
ban, biztonsá-
gos otthon, csa-

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 
Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 
Családi szerepek. 

Gyermekkori sajátos-
ságainak megfelelően 
tudjon piktogramokat 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

ládi időbeosz-
tás, tisztaság és 
rend, táplálko-
zás, testápolás, 
öltözködés, 
növényápolás, 
állatgondozás 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. Otthoni balesetek meg-
előzése. 
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtó eszközök, gáz, elektro-
mosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktog-
ramok megismerése. Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismer-
tetése, megbeszélése. Rajzos programajánlat készítése. Alapvető takarítószerek és eszkö-
zök használata. 
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 
Környezetünk tisztán tartása. 
Takarékosság energiával, vízzel. 
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 
Étrend összeállítása képek válogatásával, rajzolásával. 
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak megfelelő 
öltözködés. 
Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása.  
5) Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme.  Szobanövényeink a házban rajz 
készítése. 

felismerni,legyen ké-
pes újakat létrehozni. 
Legyen képes néhány 
egyszerű ruhát leraj-
zolni. 

Kulcsfogalmak: Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, ve-
szélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, 
higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelektív hul-
ladékgyűjtés. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai környezet megis-
mertetése és megismerése során. 
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 
A családkép és a családi otthon képének alakítása. 
A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal, felnőttekkel. 
Szókincsbővítés. 
Az önismeret fejlesztése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
10 óra 

Képlékeny 
anyagok, papír, 
faanyagok, 
fémhuzal, szá-
las anyagok, 
textilek alakítá-
sa 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű formák alakítása 
gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 
Fűzőlapmunka. 
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással. 
Fémhuzal alakítása hajlítással. 
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sodrat). 
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb kézműves 
technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 
Gombfelvarrás. 
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.) 
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 
Takarékos anyagfelhasználás. 
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napjainkban. 

 

Kulcsfogalmak: Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes 
anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, épít-
mény, építőelem. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:  
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. 
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő elemzésig. 
Kézügyesség fejlesztése. 
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott 
utasítások szerint. A használt eszközök megóvása. 
Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Közlekedés 
2 óra 

Gyalogos köz-
lekedés szabá-
lyai 
A közösségi 
közlekedés vi-
selkedési sza-
bályai 
A közlekedés-
ben rejlő veszé-
lyek 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és a gyalogos 
közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. 
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. 
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása. 
Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

 

Kulcsfogalmak: Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, 
jelzőtábla, forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak kialakítása. 
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek 
okainak azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

Közösségi munka, közösségi szerepek 
10 óra 

Családi rendez-
vények, ünne-
pek, események 
Iskolai és osz-
tály rendezvé-
nyek 
A közösségért 
végzett munka 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel kapcsolatos szoká-
sok, hagyományok. 
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselkedés szabályai. 
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő környezet megteremté-
se. 
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. 
A tapasztalatok megbeszélése. 
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermek-
nap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy be-
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Témakör Tananyag 
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mények 

szerzése. 
A biztonságos környezet megteremtése. 
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. 
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Kulcsfogalmak: Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában. 
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvál-
lalása és végrehajtása. 
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és betartása. 

A média társadalmi szerepe, használata 
2 óra 

Médiahasználat, 
élménybefoga-
dás, élményfel-
dolgozás 
Médiumok a 
mindennapi 
környezetben 
A média műkö-
dési módja, 
mediális infor-
mációforrások 
megbízhatósá-
ga 

A saját és a közvetlen környezet médiahasználati szokásainak (internet, televízió, rádió, vi-
deojáték, mobilhasználat, könyv) tanulmányozása, megadott szempontok (pl. mennyiség, 
időrend, látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) alapján. 
Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. televíziós műsortípusok, animációs 
mesefilmek, sorozatok) felismerése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 
megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül. 
Saját médiaélmények felidézése megadott szempontok alapján (pl. érzelmi hatás, kedvelt-
ség, ismeretszerzés) és az élmények feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítá-
sa, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcsolódó 
élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 
Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával. 
A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján beszélgetés egyes média-
szövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) hét-
köznapokban betöltött szerepéről, funkciójáról. 
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-előállítók és a fogyasz-
tók/felhasználók. 
Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a szöveg kelet-
kezésének hátteréről, az alkotó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő 
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reklámok, videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek segítségével). 
Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat előállítók csoportja és a 
közönség, a médiafogyasztók csoportjai. 
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter) azonosítá-
sa, főbb elemeinek megismerése. 
Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír témakörről konkrét mé-
diaszövegek alapján.  
Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szövegalkotás) megadott szem-
pontok (pl. közlő szándéka, célcsoport) alapján. 
Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságaival, a reklámok megjelené-
sének változatos helyeivel, formáival. A reklámok működése (hatáskeltés) néhány fontos 
eszközének megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán keresztül. Reklámkészítés (pl. 
egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés, reklámot megjelenítő szerepjáték) annak érde-
kében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás céljáról és eszközeiről. 

Kulcsfogalmak: Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekmű-
sor, tehetségkutató műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). Információ, hír, álhír, hírműsor, újság, újságíró, reklám, rek-
lámfilm, tudatos fogyasztás, médiahasználat. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját médiaélmények 
feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. Ol-
vasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 

A média kifejezőeszközei 
2 óra 

A médiaszöve-
gek nyelvi jel-
lemzői és ér-
zelmi hatása 

A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése. 
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív és negatív hősök megjelení-
tésének technikái, különös tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környe-
zet/díszlet, világítás, kameramozgás) és a hangokra (beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az élet-
kornak megfelelő médiaszövegeken keresztül.  
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és időviszonylatok megfigye-
lése és értelmezése konkrét médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azono-
sítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek).  
Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi szövegek, és hangzó anya-
gok befogadása során. A médiaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi 
nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, kifejezése.  
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű megismerése.  
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid animációs 
film) és hangokkal. 

Kulcsfogalmak: Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, csend, emberi hang. 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-olvasást segítő 
kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi szö-
vegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése. Kritikai gondolkodás fej-
lesztése. A mediális információforrások megbízhatósága megítélésének fejlesztése. 

 

6) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén: 
a) Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése. 
b) Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotá-

sa.  
c) Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználata. 
d) A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olva-

sásába is beépítve.  
e) Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 
f) A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 

csendélet, tájkép). 
g) Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb 

fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 
h) Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás. 
i) A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése. 
j) Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, 

érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 
k) A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszó-

ban. 
l) A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.  
m) A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése. 
n) Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való 

részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes te-
vékenységek megismerése. 
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o) Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és begyakorlása. 
p) Használati utasítások értő olvasása, betartása. 
q) Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). 
r) A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, 

a tapasztalatok megfogalmazása. 
s) Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 
t) Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 
u) A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 
v) Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 
w) Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

27.15.2. Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
a) A rajz tantárgy legfontosabb célja a tanulók látáskultúrájának fejlesztése. Ki kell alakítani a gyermekben egy tudatos szemléletmódot. 

Ennek segítségével képessé kell válnia az őt körülvevő világ vizuális információáradatának feldolgozására. A rengeteg külső ingert tud-
nia kell felfogni, értékelni, rangsorolni. A környezetét egyre kritikusabban vizsgáló kiskamasz rendkívül fogékony a látható világ jelensé-
geire. 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 érdek-
lődését 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 alkotómunkára. Az alkotómunkában lehetőséget kell adnunk arra, hogy a 
neki megfelelő eszközökkel tudja magát tudatosan kifejezni. A tanuló kreativitását elősegítik az egyéni élményeken alapuló feladatok. 
Ilyenek például a családi események, iskolai rendezvények, sportesemények rajzi megfogalmazásai. Saját élményeinek vizuális formá-
ba öntésekor újra átélheti és értékelheti a megtörtént eseményeket. Törekedni kell arra, hogy a gyermek saját ötleteit megvalósíthassa a 
tanórákon. Az átlagosnál 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 történelem a magyar irodalom és az 
ének-zene tantárgyakkal együtt haladva, közösen kell felébreszteni a gyermekekben az egyetemes kultúrkincs iránti érdeklődést. Ha-
zánk jelentősebb alkotásain keresztül 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. Mindezek ismeretében egy környezetére igényes, 
annak értékeiért felelősséget érző magatartás kialakítása a célunk. 

2) Fejlesztési feladatok 
a) Oktató-nevelő munkánk során tapasztalhatjuk, hogy a tanulók különböző szinten képesek elsajátítani az új ismereteket. Ennek okai leg-

inkább az egyéni fejlettségük különbségeiben és az adottságaik közti eltérésekben rejtőznek. Figyelembe kell vennünk az életkori sajá-
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tosságokat, hiszen a különböző korosztályoktól más-más színvonalú teljesítményt lehet és kell elvárnunk. A tanítási órákon mindezek 
tudatában kell fejlesztenünk a gyermekek képességeit. A befogadó és megismerő képesség mellett alapkövetelmény az alkotóképessé-
gek kibontakoztatása. A képességfejlesztés eredményességét nehéz rövid távon lemérni. Ezért célszerű hosszabb távon egy-egy (ha-
sonló jellegű) visszatérő feladattal ellenőrizni munkánk hatékonyságát. 

b) A befogadás és megismerés képessége alapvető fontosságú, hiszen ez a korosztály rendkívül fogékony a vizuális ingerekre. A modern 
technika elterjedésével a mai tizenévesekre amúgy is hatalmas információhalmaz zúdul nap mint nap. Az audiovizuális és a számítás-
technikai eszközök hatékonyabb és gyorsabb megismerést eredményeznek. Ezeket a tkp. virtuális ismereteket kell a bevált (hagyomá-
nyos) technikai repertoárunkkal kombinálnunk. A gyermek figyelmét tudatosan irányítanunk kell a konkrét feladatokkal. Pontosan meg-
fogalmazott, egyértelmű gyakorlatokkal jól alakíthatók, fejleszthetők a képességek. Ilyen feladatok például a közvetlen természet megfi-
gyelések, a beállítások utáni tanulmányrajzok. A modelleket nem elég síkban ábrázolni, plasztikai megoldásokra is szükség van. Na-
gyon fontos, hogy a gyermek kézbe vehesse, megtapogathassa az ábrázolt tárgyakat. A többféle érzékszervvel biztosabb, sokoldalúbb 
tudás birtokába juthat. A művészettörténeti tanulmányokhoz kapcsolódó feladatok a vizuális memóriát és az önálló ítéletalkotást segítik 
elő. Az egyes korszakok, stílusok alkotásainak elemzésével tovább bővül a gyermek szókincse, kifejezőkészsége. Jellemzően egyre 
bátrabban és reálisabban képes értékelni egyes esztétikai produktumokat. Ezt elősegítendő, az alkotó jellegű órák végén mindig hagy-
junk 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 toleranciája és beleérző képessége is nagyobb, mint társaié. Közös programokkal, kiállítások látogatásával, sőt saját 
csoportos kiállítás szervezésével is remek csapatot hozhatunk létre. A közösségen belül az egyén könnyebben megtalálja helyét a tár-
sak kritikáinak segítségével. 

c) Az alkotóképességek fejlesztésénél kihasználhatjuk a korosztály fogékonyságát, érdeklődését az új technikák és tevékenységformák 
iránt. Egy látványosabb megoldás, vagy szokatlan nézőpont könnyen “beindítja” a gyermek fantáziáját. A színek, formák, a részletek ap-
rólékos megfigyelése mellett a korosztályra jellemző egyfajta globális szemlélet. Ez azt jelenti, hogy a szerteágazó, bonyolultabb formá-
kat gyakran tömöríti nagyvonalúan. Jól kihasználhatjuk ezt a redukciós feladatoknál. A gyermek lényeglátása határozottabb ugyanis a 
felnőttek sémákra épülő gondolkodásmódjánál. Sokkal nagyobb kreativitás jellemző rájuk, előszeretettel nyúlnak egyszerre több anyag-
hoz is, bátran keverve a technikákat. Ezért kell minél többféle módszert és eszközt adni a kezükbe. A látható világ tükrözése mellett fon-
tosak az elsősorban a fantáziát igénybe vevő feladatok. Ezekben a gyermek rengeteg 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 műve-
leti szintek fejlettségében mutatkozik. Célszerű bizonyos kulcsfeladatokat egy-egy tanév, sőt az egész négyéves periódus folyamán bi-
zonyos változtatásokkal néha megismételtetni. Ezekkel a munkákkal hosszabb távon lemérhető a képességek tényleges fejlődése a ta-
nulóknál. A helyi tanterv felépítésénél érdemes először ezeket a kulcsfeladatokat eldönteni, és ezekre, valamint az évfolyamokra előre 
meghatározott művészettörténeti témakörökre felfűzni a konkrét tananyagot. 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5-6. évfolyam 

 
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 különböző eszközökkel az elő-
tanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése 
különböző méretű és formájú felületeken való komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 
mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, 
plaszticitás, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akva-
rell, tempera, mintázás, konstruálás). 
Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részle-
tének 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 előhí-
vott impressziók megjelenítése síkban, térben, időben. 
Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, és a létrejött személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, esz-
közök, méretek felhasználásával (pl. színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció talált tárgyakból, fotó). 

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 szimbolikus tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A vizuális nyelv 
alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját 
és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális látványban, 
felhasználva megadott művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 
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Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott 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 vizu-
ális közlés köznapi és művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes feldolgozások megjelenítése síkban, térben vagy időben 
(pl. festés, plasztika, parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs, environment, eseményművészet) a tárgyalt művészettörté-
neti korszak inspiráló felhasználásával. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, kép-
sík, 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/ Fejlesztési 
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 megjelenítése. Természettudomá-
nyos és technikai megfigyelés és gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A 
mozgás megjelenítése vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop szalag). 
A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli folyamatainak, változásainak (növe-
kedés, pusztulás, fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag változása kitéve 
az időjárásnak) személyesen választott cél érdekében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység tervezése). A folyamatok dokumentálása, 
ábrázolása saját készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folyamat, fázis, valós idő, lassítás, 
gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Vizuális kommunikáció 
Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  
13 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, 
szimbólumok értelmezése, alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások (pl. műszaki berendezések üzembe 
helyezése, tárgyak összeszerelése, Lego) tanulmányozásának segítségével. Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a visszacsatolás után mó-
dosítás a felmerült problémák alapján. 
A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, parancsikonok, attributumok) gyűjté-
se, értelmezése. A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. események, időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tö-
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mörítése, direkt jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, használatba helyezése (pl. ismert útvonal rajzán vizuális jelzések kialakítása). 
A népművészetben és az archaikus kultúrákban jelen lévő képi motívumok, jelek, jelképek, szinbólumok értelmezése és felhasználása alkotó 
tevékenység során (pl. hagyományos kézműves technikával készült tárgy díszítése). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, szimbólum, jelrendszer, piktogram, 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 alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott 
szöveg együttes alkalmazása a jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző kom-
munikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának értelmezése és alkotó használa-
ta. Médiatudatosság kialakítása a személyes preferenciák érvényre juttatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üze-
net jelentésváltozásának megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 
különböző képekhez rendelése). 
Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 
Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő szán-
déka és kifejezésmódja közötti összefüggés alapján. 
Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-borító, képernyővédő, arculati elem), 
vagy képgrafikaként. 
Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése szabadon választott techniká-
val (pl. digitális képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a reklám hatásmechanizmusának tudatos használatával.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, 
médium, manipuláció, képi valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  
12 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létre-
hozása. Szerkezetek és térmodellek állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Külön-
böző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata értelmezés céljából, meghatározott szem-
pontok alapján. Változatos anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, interrakció). Különféle esz-
közökkel (pl. rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, talált tárgyak) tör-
téneti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) lehetőségei-
nek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfigyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi áb-
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rázolás) 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 keresztül, az össze-
gyűjtött információk alapján. 
Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, modellezése meghatározott célok érdekében (pl. álcázás, transzparencia, figyelem-
felkeltés, megváltozott környezeti hatás: árvíz, hó, napfény, közösségi esemény) a történeti korok, európai és Európán kívüli, illetve a népi kul-
túra és a modern társadalmak tárgyi környezetéből hozott példák elemzéséből származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos anyaghasználat 
érvényesítésével. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, funkció, alátámasztás, térlefedés, 
oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdasá-
gos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, sorozatgyártás, design. 

Tematikai egység/ Fejlesztési 
cél 

Tárgy és környezetkultúra 
Tárgy és hagyomány 

Órakeret 12 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek értelmezése. A közvetlen környezetben 
található tárgyakon, épületeken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, 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, meghatározott 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, megfigyelése, tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 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.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, gazdaságos 
anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, motívum, formaritmus, 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. 
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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. 

B. 7. évfolyam 

 

Téma Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

Vizuális problémafel-
vetés 

Az ember térlátása: 
A látszati távlattan. Az ember szín- és térérzéke-
lése, a látás fiziológiája. 
Az egy és a két iránypontos perspektíva. A rövi-
dülés, torzulások. 
(térlátás) 

Legyen tisztában az emberi 
látás alapvető mechanizmu-
saival. 
Ismerje az egy és a két 
iránypontos perspektíva ele-
meit. 

Tudjon egyszerűbb mértani 
alakzatokat perspektívában 
ábrázolni. 
Ismerje a rálátás, alálátás 
alapfogalmakat. 

A színszimbolika: 
A színek mindennapi jelentése. 
A vizuális kommunikáció fogalma. A piktogramok. 
A színek, mint a vizuális kommunikáció eszközei. 

(érzékelési-észlelési fogékonyság) 

Ismerje a vizuális kommuni-
káció fogalmát, főbb lehető-
ségeit. 
Ismerje a színek általános 
(mindennapi) jelentéstartal-
mát. 
Egyszerűbb piktogramok 
tervezése grafikus eszközök-
kel (formaredukció). 

Ismerje a színek általános 
(mindennapi) jelentéstartal-
mát. 
Tudjon megnevezni vizuális 
kommunikációval kapcsola-
tos eszközöket. 

Természetszemlélet Az emberi test: 
Az emberi test főbb arányai. 
A mozgás szervrendszer legfontosabb elemei és 
működésük. Egyszerűbb mozdulatok, mozgásso-

Ismerje az emberi test főbb 
arányait, jellemző befoglaló 
formáit. 
Tudjon vázolni egyszerűbb 

Ismerje a férfi a női és gyer-
meki test aránybeli, karakter-
beli különbségeit. 
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Téma Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

rok ábrázolása. 
A test redukciója mértani elemekre. 
(megfigyelőképesség, forma-és arányérzék) 

mozdulatokat. 

Térmélység, téri helyzetek: 
Testcsoport téri helyzete, viszonylatai. 
A nézőpont és az irányfény szerepe az ábrázo-
lásban. 
(érzékelési-észlelési fogékonyság) 

Fázisrajzok készítése redu-
kált formák ismétlésével. 

Tudjon leegyszerűsíteni mér-
tani alakzatokra, síkidomok-
ra. 
Tudjon irányfénnyel megvilá-
gított testcsoportot látvány-
szerűen, plasztikusan érzé-
keltetni grafikai eszközökkel. 
Ismerje és tudatosan alkal-
mazza kompozícióin a több-
féle nézőpont szerepét. 

Színárnyalatok: 
A másodlagos és a harmadlagos színek világa. 

Színes csendéletek. Az ecsetkezelés. 
(megfigyelőképesség, érzékenység) 

Tudja előállítani ezeket a 
színeket, keveréssel (tempe-
rával). 
Ismerje a másodlagos és 
harmadlagos színek fogal-
mát. 

Ismerje és alkalmazza mun-
káin a tört színárnyalatokat, 
mint a kifejezés eszközeit.  
Tudatosan alkalmazza az 
ecsetkezelést, mint érzelmi, 
hangulati kifejezőeszközt. 

Alkotómunka, kifeje-
zés 

Forma és funkció: 
Az építészet teherhordó elemeinek modellezése. 
A népi építészet formavilága. 
(manipulációs képesség, kreativitás, konstrukciós 
érzék) 

Ismerje a népi építészet ha-
gyományos formavilágát, 
főbb jellegzetességeit. 

Épületrészek papír-
makettjeinek elkészítése 
egyszerű geometrikus for-
mákból. 
Ismerje a népi kézművesség 
legjellemzőbb alkotásait. 

Az ipari formatervezés: 
Működési rajzok egyszerű használati eszközökről. 
Célszerűség és esztétikum a népi iparművészet-
ben. Használati tárgyak tervezése saját haszná-
latra. 
(kreativitás, problémamegoldó képesség) 

Egyszerű használati tárgyak 
tervezése és lehetőség sze-
rinti kivitelezése 

Önálló formaátírás, absztra-
hálás, redukció, formaanalí-
zis. 
Praktikum és esztétikum fel-
ismerése a használati eszkö-
zökön. 

Az emberi arc: 
Az emberi fej és arc ábrázolása, arányrendsze-

Ismerje az emberi fej nagy 
arányait, a portrérajzolás 

Képes legyen karikatúrák 
rajzolására a jellemző formák 
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Téma Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

rük. Karakterek. 
Jellemző formák redukálása. 

(megfigyelőképesség, absztrakció, kompozíci-
ós készség) 

szabályait. eltúlozásával. 

Művészettörténet, 
műalkotás-elemzés 

A barokk: 
A barokk építészet sajátosságai (Il Gesú-
templom, Szent Péter-bazilika, Fertőd-Esterházy-
kastély). 
A barokk szobrászat (Bernini: Dávid; Donner: 
Szent Márton és a koldus). 
A barokk festészet (Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Ön-
arcképek; Rubens: Levétel a keresztről; 
Velazquez: Bréda átadása, Az udvarhölgyek; 
Mányoki: II. Rákóczi Ferenc portréja). 

Ismerje fel a tanult művészeti 
alkotásokat. 

Tudjon önállóan megnevezni 
példákat az egyes kultúrák 
alkotásaiból. 
Önálló műalkotás-elemzés 
(kor, méret, szerkezet, anya-
gok, kompozíció, összhatás). 

A klasszicizmus: 
Építészet (Chalgrin: Arc de Triomphe, Pollack 
Magyar Nemzeti Múzeum Hild J.: Esztergomi 
Érseki Székesegyház). 
Szobrászat (Canova: Mária Krisztina főhercegnő 
síremléke; Ferenczy I: Pásztorlányka). 
Festészet (David: Horatiusok esküje; Barabás M.: 
Liszt Ferenc portréja). 

A romantika: 
A szobrászat és a festészet legjellemzőbb példái 
(F. Rude: Marseillaise; 
Goya: 1808. május harmadika; Delacroix: Sza-
badság vezeti a népet). 

A realizmus: 
A festészet legjellemzőbb példái (Millet: Kalász-
szedők; Corot: Emlékezés; Courbet: A műterem; 
Daumier: A mosónő; Rjepin: Hajóvontatók). 

Nemzeti művészetünk a 19. században: Steindl I.: 
Országház; Feszl F.: Vigadó, Ybl M.: Operaház. 
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Téma Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 

Izsó M.: Táncoló paraszt; Fadrusz J.: Mátyás ki-
rály-emlékmű; Zala Gy.: Millenniumi emlékmű. 
Székely B.: Egri nők; Munkácsy M.: Ásító inas; 
Rőzsehordó; Paál L.: Nyárfák; Szinyei Merse Pál: 
Majális. 

Múzeumok. 
Művészeti gyűjtemé-
nyek. 

Tájékozódás lakóhelyünk és hazánk legfontosabb 
képzőművészeti kiállítóhelyeiről. Kiállításlátogatás 
Könyvtár és más médiumok használata az önálló 
alkotómunkában. 
Saját kiállítás rendezése. 

  

 

C. 8. évfolyam 

 

Téma Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 
Természetszemlélet Életmód és élettér összefüggései: 

A téralakítás, az építészeti stílus és az életmód. 
Az épület és a környezet kapcsolata. Építészet és 
környezetvédelem kapcsolata. Környezetünk épí-
tészeti értékei. 
(érzékelési-észlelési fogékonyság, vizuális memó-
ria) 

Épületek térképzésének for-
mai elemzése adott szem-
pontok alapján. 

Dokumentáció összeállítása 
közvetlen környezetünk mű-
vészeti értékeiről (gyűjtő-
munka). 

Ábrakészítés, modellezés: 
Szöveges leírás és magyarázórajz készítése 
adott tárgyról. Kicsinyítés, nagyítás az arányok 
figyelembevételével. Térbeli modellezések, tö-
megviszonylatok. 
(manipulációs képesség, tér-és formaérzék) 

Ábrakészítés, magyarázóraj-
zok adott épület vagy szobor 
megjelenéséről 

Környezetünk objektumainak 
arányos kicsinyítése, nagyí-
tása. 

A mozgás és az idő: 
A mozgás ábrázolása a grafika, festészet eszkö-
zeivel. Az állandóság és a múlandóság megjele-
nése. Pillanatfelvételek értelmezése. Virtuális tér. 

(megfigyelőképesség, vizuális intelligencia, 
kreativitás) 

Egyszerűbb mozgások, moz-
dulatsor képi ábrázolása 
alapvető grafikai elemekkel. 

A számítógépes térábrázolás 
és az érzékszerveinkkel ta-
pasztalt távlat közti különb-
ségek. 
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Téma Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 
Alkotómunka, kifeje-
zés 

Emberábrázolások: 
Az önportré. Önportré rajzolása tükörből. Színes 
önportré festése. 
(megfigyelőképesség, színérzékenység, önisme-
ret) 

Önportré látványszerű, mo-
nokróm rajza. 

Képes legyen önportrét fes-
teni, néhány személyes 
tárggyal jellemezni saját ma-
gát 

Technikák: 
Fotomontázs és kollázstechnika. Eseménysor, 
történet feldolgozása képi nyelven. 
(redukció, asszociációs képesség, komponálás) 

Tudatos kompozíciók létre-
hozása fotomontázs és 
kollázstechnikával. 

Egy történetből képregény 
összeállítása fotók felhaszná-
lásával. 

Az érzéki csalódás: 
Az illúziókeltés képzőművészeti eszközei. Optikai 
trükkhatások tudatos alkalmazása. 

(érzékelési-észlelési fogékonyság, vizuális in-
telligencia) 

Ismerje az érzéki csalódás 
fogalmát, és az op-art alap-
vető eszköztárát. 

Egyszerűbb optikai hatások 
alkalmazása vonalas eszkö-
zökkel. 

Művészettörténet, 
műalkotás-elemzés 

Az impresszionizmus: 
Manet: Az erkély; Monet: A roueni székesegyház; 
Degas: A tánc csillaga, Renoir: Moulin de la 
Galette; A. Rodin: Gondolkodó. 

Ismerje fel a tanult művészeti 
alkotásokat. 

Tudjon önállóan megnevezni 
példákat az egyes kultúrák 
alkotásaiból. 
Önálló műalkotás-elemzés 
(kor, méret, szerkezet, anya-
gok, kompozíció, összhatás). 

A posztimpresszionisták: 
Cézanne: A Saint Victoire hegy, Csendélet; Van 
Gogh: Napraforgók, Auvers-i templom, Önportré; 
Gauguin: Tahiti nők, T. Lautrec plakátjai. 
A szecesszió: 
Gaudi: Sagrada Familia, Lechner Ö. Iparművé-
szeti 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: Pa-
lackszárító; H. Moore: Fekvő alak. 
A modern festészet: 
Picasso: Guernica, Vasaló nő, Braque: Gitáros 
csendélet; Mondrian: Kompozíció, Chagall: Én és 
a falum; Dali: Égő zsiráf, Warhol: Elvis; Vasarely: 
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Téma Tananyag Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó kö-

vetelmények 
Alakzat, Zebrák. 

A 20. század magyarországi művészete: Fe-
renczy K.: Márciusi est, Hollósy: Rákóczi induló, 
Rippl-Rónay: Apám és Piacsek bácsi vörösbor 
mellett, Csontváry: Magányos cédrus, Szőnyi I.: 
Zebegény, Este., Egry J.: Visszhang,,Barcsay: 
Dombos táj, Kondor B.: Darázskirály, Medgyessy 
F.: Anyaság, Pátzay: Kenyérszegő, Schaár E.: Az 
utca, Makovecz : Paks-Szentlélek templom 

 

27.16. Technika, életvitel, gyakorlat 

27.16.1. Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
a) A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5–6. évfolyamon az, hogy az 1–4. évfolyamon történő irányított játékos 

cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal egészüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá 
váljon. Az életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a tanulók alapkészségei erősödjenek, 
gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, elvontabbá váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környe-
zetéből, a játékos tevékenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékenységek feltételei és követ-
kezményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik a felkészülésük környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz va-
ló rugalmasabb alkalmazkodásra és saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelése, az átgondoltan terve-
zett és kitartó munka, majd az ezt záró reális értékelés 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 veszélyeztető betegségek 
megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi értékként való elfogadására, megélésére 
és megtartására irányulnak. A családok mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű szer-
vezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás érdekében hagyományos 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 értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói magatartás kiemelése a gazdasági is-
meretek megalapozásához járul hozzá. 
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c) Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a modellezés során, a manuális tevékenységek gyakor-
lásával az alapvető technikai eszközök balesetmentes és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban 
történő munkavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett szerep kipróbálására kerül sor. A gyűjtő-
munkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a megismerési és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus 
zöld környezet kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok függvényében szobai és kerti növények termesz-
tése, hobbi- és haszonállatok gondozása is végezhető. A tantárgy tanulási szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki 
kommunikáció, mintakövetés, munkatevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, értékelés) folyamatos, rendszeres, következe-
tes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési feladatok végzése során. 

d) A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a gyalogos, kerékpáros és tömegközleke-
dés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegély-
nyújtás), másrészt bővítése (menetrendek, információforrások használata). 

e) A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevékenységek tudatos szervezésével folyamatosan lehe-
tővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezhessék belső értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép 
kialakítása, a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, valamint a szakmák, foglalkozások jellemzői 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. 

3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5-6. évfolyam 

 
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 tevékenységek során. 
Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységek azonosítása, 
felismerése. 
Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságairól, átalakulásáról. 
A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés erősítése a biztonságra, 
fegyelmezettségre, megfontoltságra. 
Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás fejlesztése. 
Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 
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Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, egészséges táplálkozás. A tradicionális magyar konyha értékei, 
hungarikumok. 
Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési alkalmakhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 
A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének meghatározása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének becs-
lése. 
Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók (élelmiszerlánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos élelmiszer-
beszerzés szempontjai. 
Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú élelmiszertermékek. 
Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 
Ételreceptek értelmezése. 
Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az étkezéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, illetve 
a családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

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 éte-
lek (pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 

1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 
A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) kipróbálása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes éte-
lek elkészítése és tárolása során. 
További ételtartósítási eljárások kipróbálása, az ételek és ételalapanyagok megromlásának vizsgálata. 
Ételek tárolása, csomagolása. 
A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok kezelése. 
Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó élel-
miszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak értelmezése. 
Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai követelmények megismerése, betartása. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 
A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a használatukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 
Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. berendezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz kap-
csolódó baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának gyakorlása. 
A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok megismerése, 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 alkal-
mazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 
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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 anyagtakarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások újrahasznosítási 
lehetőségeinek feltárása, megismerése. 
Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 
A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, családi étkezés, főtt 
étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, mosogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósí-
tott élelmiszer (étel), ételmaradék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, anyag-
takarékosság, energiatakarékosság, 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 összetevőiről, a ta-
pasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a természeti környezetre 
gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet alakító tevékenységekkel járó felelősség belá-
tása. 
Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolyamatokról. 
A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés információforrásokból. 
A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapaszta-
latok rögzítése. 
Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 
Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, a biztonsági sza-
bályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 
Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 
Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 
A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, ál-
lagmegóvási 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. 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 
Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és vagyonbiztonsága, védelem az időjárási hatások ellen. 
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A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási hatások 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, oldósze-
rek, 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 költségének meghatározása. 
Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 
jelentősége. 
A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. Mindennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes hulladékok. A 
veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a hulladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről információforrá-
sokból. 
Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek során. 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 
Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és gondozása. 
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- és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az emberen és a lakásban). 
A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, tűzvédelem, alkatrész, 
szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, 
építés, készítés, termelés, javítás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, 
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munkavédelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, gyógyszer, mérgezés, 
fertőzés, egészségkárosodás, 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 megértése. 
Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 
Kézügyesség fejlesztése. 
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, tö-
rekvés erősítése a biztonságra. 
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felkészülés a veszélyhelyze-
tek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és technológiai tulajdonságai 
Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, kemény-
ség, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján. 
Textilanyagok megmunkálása: varrás, hímzés alapjai. 
Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 
A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 
Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új szerszámok 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 fémépítő, 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. 
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Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 
Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 
Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő munkakörnyezet 
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, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, se-
gítségnyújtás. 

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 környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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. 

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 közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 
A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról információszerzés. 

4.3. Balesetvédelem 
Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzése. 
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pályán. 
A kerékpár karbantartása. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

4.4. Vasúti közlekedés 
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv készí-
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tése térkép és útvonaltervező segítségével. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési csomópont, forgalomirányí-
tás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, megállás, tilalom, közlekedési 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 tevékenységgel járó felelősség belátása. 
b) Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről. 
c) Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, biztonságos használata. 
d) Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 
e) Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek megha-

tározása. 
f) Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatko-

zások 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 alkalmazá-

sa. 
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. 

B. 7. évolyam - leány 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Anyag és energia 
4 óra 

Nyersanyag és energiahordozók 
A mészkő tulajdonságainak jellemzése. A bányaművelési módok (pl. külszíni fejtés) és 
az ércbányászat vázlatos megismerése. Ércek és építőipari ásványok. A fosszilis 
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) bemu-
tatása és összehasonlítása. A korrózió elleni védelem néhány lehetséges módjai. Pél-
dák felsorolása arra, hogy az állapotmegóváshoz is szükség van energiára. A termelés 
mint technológiák láncolata. A gyártás folyamata. Alapanyag, termék, hulladék, mellék-

Egy konkrét egysze-
rű gyártási folyamat 
bemutatása. Az erő-
műtípusok egyszerű 
összehasonlítása. 
Az alternatív energia-
források és a környe-
zetkímélő technoló-
giák áttekintése. 
Gépek működésének 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

termék, tervszerű megelőző karbantartás, korrózió elleni védekezés. 
Energiatermelő technológiák 
Az erőművek működésének összehasonlítása. Az alternatív energiahasznosítás egy 
formájának bemutatása, pl. egyszerű napkollektor. Az erőművek működése. Hulladék-
égetők. Az erőművek és a bányászat környezetkárosító hatásai. Az üvegházhatás és 
az ózonlyuk változásainak föltételezett okai. Környezetkímélő technológiák, és alterna-
tív energiaforrások. A napenergia, a szélenergia, a földkéreg, és a biomassza, mint 
energiaforrás.  
Az anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok 
Anyagkiválasztás, az összetétel, tulajdonság és funkció alapján. A helyettesíthetőség 
és cserélhetőség szempontjainak megállapítása az anyag tulajdonságainak és a kívánt 
funkciónak megfelelően. Az anyag szerkezet és tulajdonság kapcsolata. A fémek tech-
nológiai tulajdonságai és alkalmazásaik. Ötvözet és ötvözés. A műanyagok alapanya-
gai, előállításuk és tulajdonságaik. A műanyagok alkalmazásai. Az anyagok helyette-
síthetősége, cserélhetősége. A textíliák alapanyagai és felhasználásuk. A környezet-
szennyező anyagok újrahasznosítása. 
Fogalmak 
Alternatív energiaforrás, cserélhetőség, energiahordozó, erőmű, fémek, fosszilis ener-
giahordozó, földgáz, helyettesíthetőség, hulladékégető, hulladékgazdálkodás, kerámi-
ák, kőolaj, környezetkímélő energiaforrások, lignit, megújuló energia, műanyagok, 
nyersanyag, ózonlyuk, résztechnológia, savas eső, technológia, termelés, újrahaszno-
sítás, uránérc, üvegházhatás 

bemutatása vázlat-
rajzon. 

Tervezés, építés 
6 óra 

A gépek működésének bemutatása szóban vagy vázlatrajzon (pl. a varrógép működé-
se). A mechanikus és nem mechanikus gépek ismerete (fényképezőgép, fénymásoló, 
számítógép) 
Önálló tervkészítés, műveleti algoritmus készítése. Gépegységek modellezése. 
Egyszerű mechanizmusok tervezése, pl. hajtások. 
Gépek a környezetünkben. Az ember és a gép kapcsolata.  A gépek általános jellem-
zői. Mechanikai transzformátorok. Géprendszerek és részeik. A gépek és géprendsze-
rek fejlődése (robotok, CNC).  
Erőgépek. A dugattyús gőzgép, a belső égésű motor és a generátor működése. Érin-
tésvédelem. 
Fejlesztés, szabadalom. A gépfogalom általános értelmezése (pl. fényképezőgép, 

Jelentős magyar és 
külföldi találmányok 
és feltalálók azonosí-
tása. 



450 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

számítógép). 
Fogalmak 
Belső égésű motorok, gépek, gépelemek, géprendszerek, gőzgép, robot, rugalmas 
gyártósor 

Közlekedési ismere-
tek 
4 óra 

Vasúti és autóbusz-menetrendek használata. 
A környezet megóvásának lehetőségi a közlekedésben.  
A közúti, légi, vízi és vasúti közlekedés rendszere. Közlekedéstörténet. A közlekedési 
eszközök környezetkímélő használata. 

 

Háztartástan, életvi-
tel 
16 óra 

Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások 
A helyes étkezési szokások kialakítása. Étrend, tápanyagtartalom, ebéd tervezése ár- 
és időkalkulációval. Az egészséges táplálkozás szabályai szerinti ételsor tervezése. A 
konyhai gépek használata. Élelmiszervásárlási szempontok: ár és minőség összeveté-
se. A mai táplálkozási szokások eredete. Az élelmiszerek tárolása. A hűtőgép működé-
se és helyes használata. Anyag átalakítások a konyhában. Élelmiszer-alapanyagok 
mezőgazdasági előállítása, a nagyüzemi és s háztáji mezőgazdasági termelés jelleg-
zetességei. Biotechnológia az élelmiszerkészítésben. 
A lakókörnyezet tervezése 
Gyakorlati példák a lakás ésszerű és ötletes berendezése. Az átlagos háztartás gépei-
nek szakszerű, energiatakarékos működtetése. A lakás villany- víz- és földgáz vezeté-
keinek megkülönböztetése. Kerti vagy szobanövények gondozása. Az infrastruktúra 
elemei. A lakás energiaellátása. Energia-megtakarítási lehetőségek a háztartásban. 
Energiatakarékos világítás és fűtés. Megfelelő hőszigetelés. Növények szerepe az éle-
tünkben. 
Kézi és gépi varrás 
A különféle öltésfajták kipróbálása, összehasonlítása. Szabásminta készítése. 
Háztartási jövedelmek és kiadások 
A piaci kínálat megítélése és minősítése. Ésszerű döntéshozatal az árak és a minőség 
összehasonlítása alapján. Költségvetés készítése. A fogyasztói érdekvédelem lehető-
ségeinek kihasználása. Piac és kereskedelmi, szolgáltató környezet, piaci árak össze-
hasonlítása. 
Fogalmak 
Ásványi anyagok, élelmiszer-alapanyagok, energiatáblázat, energiatakarékosság, étel-
készítés, ételkészítés, ételsor, fehérjék, fogyasztói érdekvédelem, háztartási munkák 

Az egyszerű háztar-
tási gépek használa-
ta. 
Korszerű ételsor 
önálló összeállítása. 
Az infrastruktúra 
elemeinek fölismeré-
se. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

tervezése higiénia infrastruktúra, lakástextilek, olajak, ruhadarabok, szénhidrátok, ve-
teményeskert, vitaminok, zsírok 

Háztartási munkák 
6 óra 

A napi, heti takarítás és az időszakos nagytakarítás szervezési feladatai. 
Vendéglátás tervezése és gyakorlati szervezése. 
A háztartási munkák megszervezésének célszerű módjai. A munkák tervezése. 
Egészségnevelés 
Serdülőkori egészségügyi és táplálkozási szokások helyes kialakítása. 

A különféle varrás-
módok használata.  

 

C. 7. évfolyam - fiú 

 
Témakörök Tananyag Minimum követelmények 

Munkakultúra 
4 óra 

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, szab-
ványok alkalmazása. 
Ismerje a fémek elemi vizsgá-
latának módszereit. 
Ismerje az összetétel, szer-
kezet, tulajdonság felhasz-
nálhatóság közötti összefüg-
gést. 
Ismerjen néhány jelentősebb 
műanyagot, azok általános 
tulajdonságait, alkalmazható-
ságukat. 

Termeléskultúra 
6 óra 

A bányaművelési módok (pl. külszíni fejtés) és az ércbányászat vázlatos meg-
ismerése. Ércek és építőipari ásványi anyagok és bányászatuk. A fosszilis 
energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz), és bányászatuk. 
Néhány konkrét gyártási technológia vagy vertikum (pl. acél, alumínium, papír) 
bemutatása és összehasonlítása. A termelés, mint technológiák láncolata. A 
gyártás folyamata. 
Alapanyag, termék, hulladék, melléktermék, tervszerű megelőző karbantartás, 
korrózió elleni védelem. 
A korrózió elleni védelem néhány lehetséges módjai. Példák felsorolása arra, 

Tudja a hulladékokat haszno-
sítani, szelektálni. 
Célnak megfelelő, baleset-
mentes szerszámhasználat. 
Tudja, mi a korrózió, néhány 
védekezési módot ismerjen 
ellene. 
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Témakörök Tananyag Minimum követelmények 

hogy az állapotmegóváshoz is szükség van energiára. Az erőművek működé-
sének összehasonlítása. Az alternatív energiahasznosítás egy formájának be-
mutatása, pl. egyszerű napkollektor (naptó) összeállítása vízmelegítésre. A 
lakás energiaellátása. 
Ötvözet, ötvözés. 
A műanyagok alapanyagai, előállításuk és tulajdonságaik. 
A gépek működésnek bemutatása szóban vagy vázlatrajzon, pl. a varrógép 
működése. A mechanikus és nem mechanikus gépek ismerete (pl. számító-
gép, fényképezőgép, fénymásoló). Gépegységek modellezése. Egyszerű mec-
hanizmusok tervezése, pl. hajtások. A gépek általános jellemzői. Géprendsze-
rek és részeik. A gépek és géprendszerek fejlődése (robotok, CNC). Erőgépek. 
A dugattyús gőzgép, a belsőégésű motor, a villamos motor és a generátor mű-
ködése. Érintésvédelem. Mechanikai transzformátorok. 
Fejlesztés, szabadalom. A gépfogalom általános értelmezése, pl. fényképező-
gép, számítógép. 
Élelmiszer alapanyagok mezőgazdasági előállítása, a nagyüzemi és a háztáji 
mezőgazdasági termelés jellegzetességei. Biotechnológia az élelmiszerkészí-
tésben. 

Háztartáskultúra 
4 óra 

Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások. Anyag-átalakítások a konyhában. 
A helyes étkezési szokások kialakítása. Étrend, tápanyagtartalom, ebéd terve-
zése 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 berendezésére. A lakás villany-, 
víz- és földgáz vezetékeinek megkülönböztetése. A napi, heti takarítás és idő-
szakos nagytakarítás szervezési feladatai. 
Vendéglátás tervezése és gyakorlati szervezése. A háztartási munkák meg-
szervezésének célszerű módjai. A munkák napi, heti, havi tervezése. 

Háztartási gépek ismere-
te,energiatakarékos haszná-
lata, karbantartása. 
Ismerje az alapanyagok kö-
rülbelüli árait. 
Napi, heti étrend kidolgozása. 
Tervezze meg az időszakos 
házi munkákat (napi – heti – 
havi). 
Ismerje a vendéglátás szabá-
lyait. 

Környezetkultúra 
10 óra 

A kőszén és a kőolaj kéntartalma, savas esők. Hulladékégetők. Az erőművek 
és a bányászat környezetkárosító hatásai. Az üvegházhatás és az ózonlyuk 
változásainak föltételezett okai. Környezetkímélő technológiák, környezetkímé-
lő és alternatív energiaforrások. 
A napenergia, a szélenergia, a földkéreg melege és a biomassza, mint ener-

Tudja a hulladékokat haszno-
sítani, szelektálni. 
Ismerje a bányászat és ener-
giatermelés környezetkárosí-
tó hatásait, az alternatív 
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Témakörök Tananyag Minimum követelmények 

giaforrás. A környezetet szennyező anyagok újrahasznosítása. Energia megta-
karítási lehetőségek a háztartásban. Energiatakarékos világítás és fűtés. Meg-
felelő hőszigetelés. Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés feltételeiről és le-
hetőségeiről. A háztartási hulladékok szelektív gyűjtése. 
Gépek a környezetünkben. Az ember és a gép kapcsolata. Az átlagos háztar-
tás gépeinek energiatakarékos működtetése. 
Kerti vagy szobanövények gondozása. Növények szerepe az életünkben. 
Az infrastruktúra elemei. 

energiaforrásokat, Tudjon 
takarékoskodni anyaggal, 
energiával. 

Közlekedéskultúra 
4 óra 

Vasúti és autóbusz menetrendek használata. 
A környezet megóvásának lehetőségei a közlekedésben. 
A közlekedési helyzetek megítélése. A közlekedési jelzések biztonságos ér-
telmezése. 
Gyakorlatok a kerékpározás szabályainak alkalmazására. A közúti-, légi-, vízi 
és vasúti közlekedés rendszere. Közlekedéstörténet. A közlekedési eszközök 
környezetkímélő használata. 
A közúti közlekedés szabályai. 

Közlekedési helyzetek helyes 
megítélése. 
Városi és vidéki közlekedés 
közötti különbségek, helyes 
magatartási formák. 
készség szintjén ismerje a 
gyalogos és kerékpáros köz-
lekedés szabályait. 

Gazdálkodáskultúra 
2 óra 

Élelmiszervásárlási szempontok: ár és minőség összevetése. A piaci kínálat 
megítélése és minősítése. 
Ésszerű döntéshozatal az árak és a minőség összehasonlítása alapján. Költ-
ségvetés készítése. 

Tudjon a takarékossági for-
mákról. 

Egészségkultúra 
2 óra 

Az egészséges táplálkozás szabályai szerinti ételsor tervezése.  Napi egészséges étrend ki-
dolgozása. 

Biztonságkultúra 
2 óra 

A műanyagok előállításának, a fosszilis tüzelőanyagok égetésének globális és 
lokális veszélyei.  
A fenntartható fejlődés. 
A polgári védelem szerepe feladatai. Felkészülés és tervszerűség a természeti 
(földrengés, árvíz) és ipari katasztrófák elhárítására. 

Legyen képes a szükséges 
eszközök balesetmentes 
használatára. 
Lássák be, hogy a katasztró-
fák hatásai csökkenthetők a 
megfelelő előrelátással. 

Információs kultúra 
2 óra 

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 rendszer. Információforrás. In-
formációs csatorna. 

Ismerje az informatikai alap-
fogalmakat a rádió és telefon 
működési elvét. 



454 
 

Témakörök Tananyag Minimum követelmények 

Információtárolás. 
A forrás, kódoló, csatorna, dekódoló, nyelő lánc bemutatása. A hasonlóság, 
mint az információszerzés egyik lehetséges formája. 

 

D. 8. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Háztartástan, életvi-
tel 
10 óra 

Konyhatechnikai eljárások 
A befőzés, a konzervgyártás, a hús füstölése. Az aszalás és a fagyasztás technológiájá-
nak összehasonlítása. Az élelmiszerek tartósítása, tartósítási módok. 
Egészségügyi és takarékossági szempontok. 
Egészséges táplálkozás elemei 
Teljes étrend összeállítása. 
Annak fölismerése, hogy az élelmiszerek helyes tárolása és tartósítása nem csak takaré-
kossági, hanem egészségügyi szempontból is fontos. 
Egészségnevelés 
A gyakoribb betegségek felismerése, elsődleges feladatok. Bőrápolás, tisztálkodás, 
gyógyszerek alkalmazása. Csecsemőápolási ismeretek. 
Gazdálkodás 
Példák az agresszív reklám típusaira. A fogyasztói érdekvédelem érvényesítése a gya-
korlatban. A család létfenntartási költségeinek megismerése.  A fogyasztói társadalom és 
a reklám. A család pénzgazdálkodása, a családi jövedelem kezelése, takarékossági le-
hetőségek, takarékossági formák a háztartásban. A beszélgetés a háztartási hulladék 
szelektív gyűjtésének lehetőségeiről az ipari újrahasznosításhoz. Anyag- és energiataka-
rékosság a háztartásban. 
Fogalmak 
Étrend, ergonómia, életrend, hulladékkezelés, reklám, tartósítás. Egészségnevelés, be-
tegség, terhesség, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, újszülött, csecsemő, cse-
csemőápolás, betegápolás, bőrápolás 

 

Gazdálkodáskultúr 
2 óra 

A család létfenntartási költségeinek megismerése. Tudjon a takaré-
kossági formákról. 

Egészségkultúra Annak fölismerése, hogy az élelmiszerek helyes tárolása és tartósítása nemcsak takaré- Ismerje higiéné 
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Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

6 óra kossági, hanem egészségügyi szempontból is fontos. 
Az élelmiszerek tartósítása, tartósítási módok. Egészségügyi és takarékossági szem-
pontok. 

szerepét a beteg-
ségek megelőzé-
sében. 

 

5) Általános fejlesztési követelmények 
a) Feladatok és tevékenységformák: 
• A szükségletek és lehetőségek fölismerése: A tervezési és technológiai tevékenységek szükségességének, lehetőségeinek felismeré-

se az otthoni, az iskolai, a közösségi, a szabadidő, az üzleti élet, ipari és mezőgazdasági tevékenységek tanulmányozásával. 
• Tervezés: Részletes (gyártás- és gyártmány-) tervek elkészítése, az ehhez szükséges elméleti alapok átgondolása és ezek alapján re-

ális, megfelelő és megvalósítható terv kidolgozása. 
• A munka megszervezése és kivitelezése: Munkavégzés tervek alapján. Környezet átalakítás, egyszerű tárgyak, szerkezetek berende-

zések létrehozása, tervszerű előkészítés utáni kivitelezése. A szükséges források és folyamatok ismerete és gyakorlott használata. 
• Értékelés: Saját és mások terveinek, tervezett technológiáinak és technikai rendszereinek megértése, megvitatása, eredményeinek, 

hatásainak értékelése. A terv és munkadarab értékelése Más korokból vagy kultúrákból származó rendszerek működésének összeha-
sonlítása, a közös jellemzők felismerése és esetleges felhasználása a tervezésnél. 

b) Készségek fejlesztése: 
• A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és munkafázisok megtervezésével valamint a végre-

hajtás és az eredmény (munkadarab, működés) együttes értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd és kifejezőkészségét. 
A rendszerszemléletű gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. A műszaki ábrázolás és kommunikáció a tanulók kép-
olvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elké-
szítése a manuális készséget fejleszti. 

c) Képességek fejlesztése: 
• A szükségletek és lehetőségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elkészítése és a munka elvégzése a tanuló kon-

centráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési, elemző, szintetizáló, rendszerező és összpontosító képességének fejlesztése 
mellett 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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27.17. Testnevelés 

27.17.1. Alsó tagozat 

1) Általános nevelési célok 
a) Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakor-

latok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfej-
lesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen 
kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének 
és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport 
hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés 
és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. 

b) Az alsó tagozatos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, jártasságokkal, készsé-
gekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megala-
pozza. A tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás 
alapjainak elsajátítása a cél. Fontos a mozgásminták megszilárdítása, magabiztos végrehajtása, mindezt a fokozatosság elvének betar-
tásával érhetjük el. A játékosság módszerével örömteli mozgásos tevékenységet, kihívást jelentő feladatokat kell adni tanulóinknak, ez-
zel 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 elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. 
Sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet 
és az önálló munkát követelő iskolai élet között, kötődést jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk fenntartásához. 

2) Fejlesztési feladatok 
a) Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képes-

ség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légzőrendszeri 
megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és relaxációs eljárásoknak a megismerése, 
megértése. 

b) A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; 
a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgásta-
pasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játékhoz, 
sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-
biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 

c) Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme, játékok fejlesztése, 
amelyek sokrétű tudatos alkalmazásra épülnek. 

d) Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdé-
se, kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás. 
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e) Testi-lelki egészség, eredményes tanulás, ön- társ munkájáról alkotott vélemény formálása, hazafias nevelés, demokráciára nevelés. Al-
ternatív helyszíneken töltött órákon fontos a környezettudatosság. 

f) Kompetenciák: anyanyelvi, szociális, állampolgári, vállalkozói, kezdeményező, esztétikai tudatosság, kifejezőkészség, önálló tanulás. 
g) Kapcsolódótantárgyak: matematika,környezetismeret,vizuáliskultúra,informatika,ének-zene,technika,magyar 

3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 1-2. évfolyam 
Az első évfolyam végén a továbbhaladáshoz nem határozunk meg minimum követelményeket, az első és második évfolyamot egy fejlesz-
tési szakasznak tekintjük. 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Rendgyakorlatok, fo-
lyamatos 
10 óra 

„Egyenes”, feszes állás. Laza (pihenj) állás. Testfordulatok helyben. Nyi-
tódás, zárkózás, mozgás különböző mozgásútvonalon. Sorakozás 
vonalban (fal, bordásfal, padsor előtt). Köralakítás kézfogással. Szétszórt 
alakzat felvétele. Vonulások ütemtartással helyben és tovahaladással 
(tapssal, dobbantással). Kétsoros vonal, kettes, hármas oszlop alakítása. 
Játékok. 

Az alakzatok felvétele 
és változtatása az 
utasításnak megfele-
lően. 

 

Előkészítés és preven-
ció, gimnasztika, folya-
matos 
10 óra 

A legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat és alapformákat tar-
talmazó szabad-, társas- és kéziszer gyakorlatok. (labdával, ugrókötéllel, 
stb.). Ritmikus feladatok énekre, zenére. Bordásfalgyakorlatok. Határozott 
formájú szabad- és kéziszer gyakorlatok. Tartásjavító és a gerinc deformi-
tásokat megelőző (korrigáló) gyakorlatok. Az előkészítést és a motorikus 
képességek alapozását jól szolgáló gyakorlatok. Egyszerű nyújtó, lazító, 
erősítő gyakorlatok végrehajtása. Alapvető tartásos mozgásos szak-
kifejezések megismerése, végrehajtása. Zenére gimnasztika. Kerin-
gésfokozó feladatok, koordinációfejlesztő feladatok, szerepjátékok. 

A gimnasztikai felada-
tok teljesítése után-
zással. 

 

Járások, futások, szök-
delések és ugrások, 
valamint dobások, atlé-
tikai jellegű feladatok 
40 óra 

Járások és futások: 
Járások és futások kötetlenül és alakzatban (egyes oszlop), meghatáro-
zott útvonalon is (oda-vissza, körben, hullámvonalban stb.) rövid és nyúj-
tott lépésekkel, haladással, ütközések elkerülésével, különböző irány-
ban és sebességgel, megindulással, megállással. Dinamikus kar láb 
összekötése, utánzó mozgások. Helyváltoztató mozgássorok. Gyors-
futások, 1. osztály: 20-30 m, rövidtáv; 2. osztály: 40-50 méter. Futóverse-
nyek: 30-60 m. Sprintek rövidtávokon. Játékok (tolvajlépés, futóverse-
nyek, fogójátékok, vonatozás, tűz, víz, repülő, mágnes fogó, sorversenyek 
stb.). Futóiskola feladatai. 
Szökdelések, ugrások: Ugróiskola gyakorlatai. 

Az alapvető mozgás-
készségek (járás, fu-
tás, ugrás, dobás, 
kúszás, mászás, stb.) 
elfogatható végrehaj-
tása. 

Gyorsfutások, szlalom 
futás, futóiskola. Kis-
labda hajítás. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Szökdelések egy, váltott, páros lábon meghatározott távolságig, oldalaz-
va,kettőzött,galopp szökdelések. Szökdelések kötéláthajtással. Átugrá-
sok akadályok felett. Játékok (szökdelő fogó, kecskézés, szökdelő oszlop 
stb.) 
Lendítések, körzések: különböző testhelyzetben, irányban, tempó-
ban, ritmusban végrehajtott gyakorlatok. Hajlítások, nyújtások, fordí-
tások, fordulatok, tolások, húzások, emelések, hordások. 
Dobások, gurítások, elkapások: 
egy kétkezes labdagörgetések talajon, labdaterelgetések, gurítások, 
dobások, többféle anyagú és súlyú labdákkal, labda elkapása. 
Dodóiskola gyakorlatai. 
Hajítási kísérletek teniszlabdával. Kislabda hajítás haránt terpeszállásból 
(1. osztály). Dobások távolba és célba, különböző testhelyzetekből, álló, 
és mozgó célpontra. (2. osztály). Lökő, hajító gyakorlatok, különböző 
anyagú szerekkel. 

Támasz-, függés- és 
egyensúlygyakorlatok 
40 óra 

Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (kutyafutás, pókjárás, sánta róka 
stb.). Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos padon, hason- és hanyattfek-
vésben, kéz-láb támaszban, rákjárással, pókjárással. Gurulóátfordulás 
előre guggoló támaszból, terpeszállásból zsugor- és terpeszülésbe. Guru-
lóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen. Tarkónállás. Zsugorfejenál-
lás.„Vándormászás” 
 függőállásból bordásfalon. Felugrások kéztámasszal különböző szerekre 
(pad, zsámoly, egyrészes szekrény) és leugrások nyújtott testtel. Dobban-
tó használata! Egyensúlyozó járás vonalon és padon, padmerevítő geren-
dáján előre, hátra és oldalra. Mászási kísérletek rúdon, kötélen mászó-
kulcsolással. Játékok. Karhajlítások nyújtások, csúszások, átbújások, 
talicskagyakorlatok, szerekre fel, le át, lépegetések kézzel, lábbal. 

Legyen képes egyen-
súlyozni változó kö-
rülmények között. Le-
gyen képes elvégezni 
az utánzó járásokat. 

Gurulóátfordulás előre, 
hátra. Tarkónállás.  

Hely és helyváltoztató 
mozgásokat alkalmazó 
játékok 
40 óra 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, népi gyerekjátékok, 
összteljesítményen alapuló versenyjátékok. 

játékszabályok meg-
ismerése betartása 

pontos szabályismeret, 
társ figyelmeztetése a 
szabályok betartására. 

Manipulatív, természe-
tes mozgásformák 
40 óra 

Rúgások, labdaátvétele lábbal, guruló labda megállítása talppal, rú-
gások célra, különböző távolságokból. Labdavezetések kézzel, hely-
ben, haladással, labdapattintások, megállások, indulások. Ütések 
eszközzel, testrésszel, egyénileg, párokban. 

labdavezetések kéz-
zel, választott moz-
gásútvonalon, lufi ütés 
tetszőlegesen 

labdavezetés kézzel, 
lábbal, meghatározott 
útvonalon, lufi ütése 
ütővel, tetszőlegesen. 

Torna 
10 óra 

talajelemek: gurulóátfordulások előre, hátra, tarkóállás, mérlegállás 
kézállás előkészítése, egyszerű tornagyakorlatok, kötélmászás, 

gurulóátfordulások, 
tornaelemek próbálga-

gurulóátfordulások 
előre, hátra, mászá-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

tása sok, ugrások próbálá-
sa 

Sportjátékok 
10 óra 

labdarúgás, mini kosárlabda, szivacskézilabda, mini röplabda, Pasz-
szok, dobási kísérletek, zsinórlabda, cicajáték. 

különböző labdákkal 
való ismerkedés 

különböző labdákkal 
egyéni, páros gyakor-
latok, labdavezetések, 
passzok. 

Erőkifejtő feladatok 
5 óra  

kötélhúzások, küzdőjátékok, 
tolások, húzások, kiszorítók 

aktív részvétel, saját 
erő kifejtése 

aktív részvétel, maxi-
mális egyéni erő kifej-
tése 

Alternatív szabadidős 
mozgásos tevékeny-
ségben megvalósítandó 
játékok 
17 óra 

szabad levegőn végzett futások kirándulások, séták, télen szánkó-
zás, korcsolyázás, hóember építése, lehetőség szerint. Fontos az 
örömforrás megélése. 

szabadidős tevékeny-
ség élvezete érdeklő-
désnek megfelelően 

lehetőség szerint min-
den sportág kipróbálá-
sa, kikapcsolódás, 
örömszerzés. 

 

B. 3. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Rendgyakorlatok 
10 óra 

Az eddig tanultak gyakorlása. Kétsoros vonal, kettős, hármas, négyes 
oszlop alakítása. Megindulás, megállás két ütemben. Fejlődések, szaka-
dozások járás közben. Vonulások lépéstartással. Nyitódás, zárkózás tér- 
és távköz felvétele. Játékok 

Az alakzatok felvétele 
és változtatása. 

Ismerjék a szervezési 
szakkifejezéseket. 

Előkészítés és preven-
ció  
10 óra 

Gimnasztika: 
Önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utasításra végzett szabad-
gyakorlatok, valamint szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer és 
szergyakorlatok (pad, bordásfal, zsámoly). Előkészítő, képességfejlesz-
tést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versengések kettős kör-
ben, stb.)  

2-4 ütemű szabad-, 
kéziszer, szer-, és 
társas gyakorlatok 
végrehajtása.  

A tanult gyakorlatok 
önálló alkalmazása és 
kombinálása. 

Járások, futások, szök-
delések és ugrások, 
valamint dobások 
25 óra 

Járások, futások 
Előre, valamint hátrafelé, ütem- és lépéshossz-szabályozással, oldal-
irányban keresztlépéssel, magas térdemeléssel. Tartós futások. Futóisko-
la. Állórajt, és térdelőrajt előkészítése.  Futóversenyek. Gyorsfutások: 50-
60 méter. Játékok (fogó játékok, üsd a harmadikat, balatoni halászok, 
fekete, fehér stb.). 

Járás ütemtartással. 
Tartós-, és gyorsfutá-
sok. Rajt előkészítése. 
Szökdelések, ugrások 
végrehajtása. Dobás 
célba és távolba.  

Gyorsfutás 60m szint-
időre. Távolugrás. 
Kislabdahajítás hely-
ből.  
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Szökdelések, ugrások. 
Mint az előző évfolyamokon, valamint: kötéláthajtási kísérletek 3 fős csa-
patokban (ketten hajtják a kötelet); szökdelések egy, váltott és páros lá-
bon egyéni ritmusban. Átugrások szerekről szerekre (pad, zsámoly, szek-
rény). Játékok (kakasviadal - váltott lábon szökdelések).  
Dobások: 
Hajítások: dobások távolba és célba különböző méretű labdával; 
kislabdahajítás néhány lépés nekifutással. 
Játékok. 

Támasz, függés és 
egyensúly-gyakorlatok 
25 óra 

Az 1–2. évfolyamon felsoroltak, valamint mellső és hátsó fekvőtámaszban 
„körző”. Gurulóátfordulás előre és hátra guggoló támaszból és terpeszál-
lásból, fekvőtámaszból. Sorozat gurulóátfordulás előre. Fejenállási és 
kézenállási kísérletek társ segítségével. Mászási kísérletek kötélen, rúdon 
mászókulcsolással a szer feléig. Vízszintes függeszkedés bordásfalon. 
Egyensúlyozó járás és fordulatok gerendán, pad merevítő gerendáján. 
Mérlegállás, híd, haránt- és oldalspárga. Szekrényugrás: háromrészes 
szekrényre felguggolás, dobbantó használata, leugrás függőleges repü-
léssel, talajfogás páros lábbal.  

Gurulóátfordulás előre, 
hátra, guggolásból 
guggolásba, tarkóál-
lás, szekrényugrás. 

Összefüggő sorozat a 
talajgyakorlat tanult 
elemeiből önállóan. 
Szekrényre fel-, leug-
rás függőleges repü-
léssel, talajfogás páros 
lábbal. 

Labdás gyakorlatok 
25 óra  

Labdás ügyességfejlesztés, mint az előző évfolyamokon, valamint: labda-
vezetés jobb, bal kézzel helyben és továbbhaladással, egy lábon, szökde-
léssel, szlalom útvonalon, labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, 
valamint kis területen, az ütközések elkerülésével. Egykezes átadás és 
átvétel párokban. Rúgási kísérletek belsővel falra és felfordított padra. 
Játékok. 

Labdavezetés jobb és 
bal kézzel, lábbal 
meghatározott útvona-
lon. 

Labdavezetés kézzel, 
lábbal, labda átadás, 
átvétel, az ütközések 
elkerülésével 

Szabadidős sporttevé-
kenységek 
16 óra 

Gyalogos, kerékpáros túrák. Hócsata, korcsolyázás, szánkózás. Végezzen rendszere-
sen mozgást a sza-
badban. 

Sportversenyeken való 
részvétel. 

 

C. 4. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Szervezési feladatok 
10 óra 

Sorakozás kétsoros vonalban, kettős oszlopban. Vigyázz- és pihenj állás. 
Vonulások, fejlődések, szakadozások egyes-, kettős-, hármas-, négyes 
oszlopba és oszlopból. Játékok. 

A rendgyakorlatok 
fegyelmezett végrehaj-
tása. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Előkészítés és preven-
ció 
10 óra 

Gimnasztika 
Határozott formájú szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú 
társas-, kéziszer és szergyakorlatok. Tanult gyakorlatok alapján önálló 
gimnasztikavezetés társaknak (négy-, nyolcütemű gyakorlatok). Tartásja-
vító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának 
automatizálását biztosító, a lábfej deformitását ellensúlyozó gyakorlatok. 
Játékos előkészítő és a motorikus képességeket fejlesztő gyakorlatok és 
játékok. 

Részvétel a közös 
gimnasztikában, hatá-
rozott formájú szabad-
gyakorlatok és sza-
badgyakorlati alapfor-
májú társas-, kéziszer 
és szergyakorlatok. 

A tanult gyakorlatok 
alapján önálló gim-
nasztikavezetés és 
értékelés.  

Járások, futások, szök-
delések és ugrások, 
valamint dobások 
25 óra 

Járások, futások 
Mint az 1–3. évfolyamon. Játék (gyalogló verseny, váltó). Tartós futások 
(8-12 perc), futás feladatokkal. Futóversenyek; gyorsfutások (60-100 m). 
Futóiskola, akadályfutás. Játékok (füle-farka, nyúl a bokorban, versengé-
sek csapatokban stb.).  
Szökdelések, ugrások 
Szökdelő iskolák. Sorozatugrások egy és páros lábon. Távolugrás, ma-
gasugrás nekifutással. Helyből magasugrás. Leugrás függésből. 
Dobások 
Hajítási kísérletek kidobóállásból befordulással és nekilépésből. Kislabda 
hajítás nekifutással, beszökkenéssel. Tömöttlabda dobása 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 térde-
lőrajt. Szökdelések, 
ugrások végrehajtása. 
Dobás célba és távol-
ba. 

Gyorsfutás 60-100m 
szintidőre. Cooper-
teszt. Távolugrás ug-
rósávból. Kislabda 
hajítás nekifutással, 
beszökkenéssel, kitá-
masztással. 

Támasz-, függés- és 
egyensúly- gyakorlatok 
25 óra 

Az 1–3. évfolyamon felsoroltak. Bakugrás társon át. Guggolótámaszból 
vetődés előre mellső fekvőtámaszba és vissza. Bordásfalnál hátsó 
guggolótámaszból járás a lábakkal kézenállás felé és vissza. Kézenállás-
ba fellendülés bordásfalnál társ segítségével. „Hosszú bukfenc” (tigrisbuk-
fenc). Lebegőállás; mellső mérlegállás. Tanult elemekből önálló talajgya-
korlat összeállítása (gurulás előre, hátra különböző kiinduló helyzetből; 
tarkóállás; lebegőállás; mérlegállás; fejenállás; kézenállás) Függőleges 
repülés 3 részes szekrényen (keresztben); gurulás előre (hosszában). 
Lengések bordásfalon oldalra mellső és hátsó függésben. Kötélmászás, 
rúdmászás teljes hosszban. Gyűrűn (alacsony) ugrással átfordulás hátsó 
függőállásba és vissza, hintázás futással.  

Gurulóátfordulás előre, 
hátra, guggolásból 
guggolásba, tarkóál-
lás, szekrényugrás. 
Kézenállásba fellendü-
lés bordásfalnál, segít-
séggel. Fejenállás 
bordásfalnál, segít-
séggel.  

Összefüggő sorozat a 
talajgyakorlat tanult 
elemeiből (különböző 
kiinduló helyzetből; 
tarkóállás, lebegőállás, 
mérlegállás, fejenállás, 
kézenállás). 

Labdás gyakorlatok 
25 óra  

Labdavezetés mindkét kézzel kis területen, társhoz igazodva (tükörkép). 
Kétkezes mellső átadás és átvétel párokban (helyben és továbbhaladás-
sal). Labdapasszolgatás párokban, helyben, futás közben. Kapura dobási, 
rúgási kísérletek (kis kapura kapus nélkül, és nagyobb kapura kapussal). 
Kosárra dobás állóhelyből, labdavezetéssel fektetett dobás (ziccer). 

Labdavezetés, kétke-
zes mellső átadás és 
átvétel. Kapura dobási 
és rúgási kísérletek. 

Labdaátadások egy- 
és kétkezes, mozgá-
sos helyzetben.  
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Játékok. 

Szabadidős sporttevé-
kenységek 
16 óra  

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 
• A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenysé-

get. 
• Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító hely-

zeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása. 
• A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel szemben. 
b) A mozgáskultúra fejlesztése 
• Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és a terephez igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. 

Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-, vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus) készségkészletüket. 
• Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek egyszerű hely- és helyzetváltoztatásokra tá-

maszban és függésben. 
• Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű játékkészség birtokában szívesen ve-

gyenek részt egyszerűsített sportjátékokban. 
• Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet. 
• Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére. 
• Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos cselekvési biztonságukat. 
• Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során. 
• Legyenek képesek összerendezett mozgásokra. 
• Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját. 
c) A mozgásigény fenntartásának követelményei 
• Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sportolást. 
• Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük. 
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27.17.2. Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
a) Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgya-

korlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egés-
zségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt 
helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a 
mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik azt. Megbecsülik társaik teljesítményét, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi 
és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válik. 

b) A testnevelés célja továbbá, hogy – szoros összefüggésben az alsó tagozat számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve azokat 
az élettani, valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik – támogassa a tanulók egés-
zséges testi fejlődését, az alapvető (generikus) mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását. Ragadja meg a 
koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembe-
vételével fejlessze tovább a tanulók kondicionális képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanu-
lók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket. A kötelező tanórák 
és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és 
siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűsége-
ket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket. Fontos ebben az életkorban az élethosszig tartó fi-
zikai aktivitás iránti igény megalapozása. A pszichomotoros tartalmak mellett fontos a tudatosítást elmélyítő, informáltságot gazdagító 
elméleti ismeretek összekötése a motoros tartalmakkal. 

2) Fejlesztési feladatok 
c) Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képes-

ség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri 
megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárá-
sokat. 

d) A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése. Az úszás elsajátítása. 
A kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgásta-
pasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék-
sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai - 
biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 

e) Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. 
f) Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdé-

se, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezetkímélő magatartás. Az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésének a lehetősége 
rejlik a testnevelés órákban. A cél, beláttatni, hogy a szabályok az egyén és a közösség érdekeit szolgálják.A szabályok tisztelete bizto-
sítja az egyenlő feltételeket.Erkölcsi fejlődést szolgál a fair play fogalmának megismerése az igasságoság elvének elfogadása és annak 
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gyakorlatba ültetése.Mások teljesítményének elismerése. Sportembereink megismerése a nemzeti öntudat, hazafias nevelés fontos 
eszköze. Ehhez kapcsolódóan a pályaorientáció megalapozása. Fontos továbbá a demokráciára nevelés. Az erőszakmentesség az ag-
resszió elvetése és akonfliktusok pozitív töltetű kezelése alapvető elv ebben a korosztályban. Kiemelten felértékelődik az ön és társ ér-
tékelése. A testi - lelki egészségre nevelés egybefor a testnevelés céljaival. A környezettudatosság fejlesztésére a szabadtéren történő 
foglalkozások adnak lehetőséget. 

g) Kompetenciák: Az eddig említett fejlesztési feladatok megvalósításával fejlesztjük az önálló tanulást, szociális, állampolgári kompetenci-
ákat, anyanyelvi kommunikációt, esztétika- müvészeti tudatosság, vállalkozói kompetenciát, kezdeményező készséget, anyanyelvi 
kommunikációt. A tehetséggondozás a versenyeztetéssel teljesedik ki. 

h) Kapcsolódásipontok:Matematika,környezetismeret,vizuáliskultúra,ének-
zene,földrajz,informatika,erkölcstan,történelem,fizika,biológia,egészségtan, 

3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5-6. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

Rendgyakorlatok, fo-
lyamatos 

Az óra szervezéséhez szükséges alakzatok, térformák kialakí-
tása. Sorakozó vonalban, oszlopban, táv térköz felvétele, nyi-
tódás, záródás, igazodás, takarás. Testfordulatok. Megindul, 
megáll, fejlődés, szakadozás. 

A tanult rendgyakor-
latok végrehajtása 
az utasításoknak 
megfelelően.  

A gyakorlatok alaki 
formaságok pontos, 
szép kivitelezésére. 

Előkészítés, alapozás 
gimnasztika, folyama-
tos, NETFIT felméré-
sek ( ősz, tavasz) 

Gimnasztika (önállóan szabadon végezhető vagy játékos és hatá-
rozott formájú szabad-, kéziszer-, társas- és szergyakorlatok). Tar-
tásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence közé-
pállásának automatizálását biztosító gyakorlatok. Játékos előkészí-
tő feladatmegoldások. Természetes mozgásformák, egyéni és 
társas szabadgyakorlatok, ízület és gerincvédelem szabályai-
nak betartásával. Szabad gyakorlat füzérek, 6-8 gyakorlat irá-
nyítva, önállóan, zenére is. Keringésfokozás, állóképesség 
fejlesztés, testtartásért felelős izomcsoportok erősítése, nyúj-
tása. Bemelegítésre szolgáló testnevelési játékok alkalmazása. 
Netfit fizikai állóképesség felmérésére szolgáló gyakorlatai. 

Részvétel a közös 
gimnasztikában, 
határozott formájú 
szabadgyakorlatok 
és szabadgyakorlati 
alapformájú társas-, 
kéziszer- és szer-
gyakorlatok. 
Önmagához képest 
folyamatos, szabá-
lyos munkavégzés, 
fejlődés, ön értéke-
lés 
 

A tanult gyakorlatok 
alapján önálló gim-
nasztikavezetés és 
értékelés. 
Helyes, pontos, 
gyors végrehajtás, 
saját teljesítmény 
javítása, ön és társ-
értékelés, további 
célok kitűzése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

Görkorcsolyával vég-
zett feladatok. 

Korcsolyával való mozgás megismerése eszközzel, eszköz 
nélkül. Segítségadás egyensúlyérzék fejlesztés. 

Egyéni tempójú kor-
csolyázás. 

Kijelölt pályán 
(egyenes szlalom) 
görkorcsolyázás. 

Atlétikai jellegű fela-
datmegoldások 

Speciálisan előkészítő (cél és rávezető) gyakorlatok a feldolgozan-
dó anyag függvényében.(Futó- ugró- dobóiskola.) 

Rajtok jelre. Tartós- 
gyors- iram- és vág-
tafutások. Magasug-
rás megkötés nélkül. 
Váltóbot használata: 
egykezes alsó vál-
tás. 
Tudjon ugrókötelezni 
egyhelyben hal-
adással, páros, vál-
tott lábbal. 
Tudjon hajítani, 
dobni, lökni külön-
böző súlyú eszkö-
zökkel. 

Rajtok különböző 
kiinduló helyzetek-
ből. Gyorsfutás 60-
100m szintidőre.  
400 méter időre. 
Váltófutás: kétkezes 
váltás. Távolugrás 
ugrósávból. Kislabda 
hajítás nekifutással, 
beszökkenéssel, 
kitámasztással. 
Tudjon ugrókötelezni 
időre, kitartóan. 
tömöttlabda dobása 
hátra cm. 

Futások 
Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetekből megkötés 
nélkül; állórajt, térdelőrajt). Vágtafutások. Iramfutások. Tartós futá-
sok.(Ősszel, tavasszal) a táv növelésével, megfelelő iram meg-
választásával. Futás feladatokkal, futóiskola feladataival. 
Váltófutás, egykezes alsó váltás. Akadályfutás, Repülő, fokozó 
futások, gyorsfutások irányváltoztatással, különböző színtere-
ken. Neuromuszkuláris kapcsolatok javítása a futóiskola gya-
korlataival, gyorsaság, dinamikus láberő, ritmusérzék fejlesz-
tése. Versenyszámok elsajátítását segító feladatok, váltóver-
senyek, háziversenyek. 

Szökdelések, ugrások 
Távolugrás 8-14 lépés nekifutásból (guggoló technika) ugrósáv-
ból. Magasugrás 6-8 lépés nekifutásból átlépő technikával. Szök-
delés egy-, váltott- és páros lábon. 
Ugróiskola gyakorlatai. Ugrókötelezés időre. Helyből távolugrás 

Dobások 
Hajítások, lökések, vetések egy és két kézzel, helyből és nekifu-
tásból. Célba dobások. Testnevelési játékok futással, szökdeléssel 
és dobással kombinálva. 
Különböző méretű tömött labdával való dobás. Dobóiskola gya-
korlatai, különböző kiinduló helyzetből, helyből és 3-4 lépéses 
lendületből. Súlylökés helyből. Kislabda hajítás célba, távolba, 
helyből, nekifutásból. 

Torna jellegű feladat-
megoldások 

Támaszhelyzetek és gyakorlatok: Akadályokon fel, lemászások, 
kúszások, Karhajlítások, nyújtások. 
Mellső támaszhelyzet magas padon, gerendán és/vagy KTK-n (ki-

Gurulóátfordulás 
előre, hátra, guggo-
lásból guggolásba, 

Összefüggő sorozat 
a talajgyakorlat ta-
nult elemeiből önál-
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

egészítő tornakészlet). Támlázás oldalirányba. Gurulóátfordulások 
(előre és hátra különböző kiinduló helyzetekből). Fejállások kü-
lönböző lábtartással, spárgakísérletek, mérlegállás, kézállás, 
összefüggő talajgyakorlat 3-5 elemből. Kézen átfordulás oldalra. 
Állások támaszhelyzetekben (tarkón,  
fejen, segítséggel bordásfalnál kézen). Egyszerű támaszugrások 
(„gyertya” ugrás, függőleges repülés, „huszár” ugrás, 
zsugorkanyurlati átugrás, gurulóátfordulás, homorított leugrás, 
ugródeszkáról történő elrugaszkodással felguggolás, leugrás, 
leguggolás, leterpesztés. Gerendán támaszhelyzetek, fel-
leugrás. 
Függéshelyzetek: 
Változatos feladatok függőszereken, függőállásban, függés-
ben. 
Kötél- és rúdmászás. Gyűrűn (esetleg két kötélen) lendületek előre, 
hátra, hátsó lefüggés, függésben lendület, zsugorlefüggés. 
Bordásfalon lendületek oldalra. A felsorolt függőszereken nyújtott 
és hajlított függésben térd- és sarokemelések. 

tarkóállás, szek-
rényugrás. Kézenál-
lásba fellendülés 
bordásfalnál, segít-
séggel. Fejenállás 
bordásfalnál, segít-
séggel. Kúszás, má-
szás egyensúly gya-
korlatok talajon és 
tornaszereken. Ge-
rendán járások be-
mutatása. 

lóan (különböző ki-
induló helyzetből; 
tarkóállás, lebegőál-
lás, mérlegállás, 
fejenállás, kézenál-
lás, kézen átfordulás 
oldalra). Támaszug-
rások. Gerendán 
járások, szökkené-
sek, fordulatok be-
mutatása, leugrás. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: 
Gerendán, vízszintes és ferde padon talajra rajzolt vonalon, 
egyensúlyozó járások előre, hátra, oldalra, haladások, négykéz-
láb támaszban, hason- és hanyattfekvésben. Alacsony gerendán 
(lányok) érintő, hármas lépés, fordulatok, szökkenések, mér-
legállás, függőleges repülés, leterpesztés. Játékos és utánzó 
feladatokkal ügyességi és erőfejlesztés. 

  

Aerobic, relaxáció. Zenére végzett gimnasztika, ritmusérzék fejlesztése, Egyszerű 
alaplépések, magas ismétlésszámmal, karmunkával, alaplépé-
sek variálása, kombinálása, összekapcsolása. 
Lassú zenére legyen képes légző- nyújtógyakorlatokat végezni. 
próbáljon meg pihenni, relaxálni, kikapcsolódni. 

Tudjon zenére mo-
zogni, figyeljen a 
ritmusra. 
Gyakorlatokat vé-
gezze együtt társai-
val. 

Zenére együtt mo-
zogni, ritmusváltás, 
iránytartás, pontos 
végrehajtás. 
Ismerje a légző- 
nyújtógyakorlatok 
formáit, képes le-
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

gyen önállóan al-
kalmazni. 

Testnevelési és sport-
játékok: kézilabda, 
kosárlabda, labdarú-
gás, röplabda, ököl-
labda 

Kosárlabda labda nélküli gyakorlatok: megindulás, megállás, 
iram, irányváltoztatások, alaphelyzetek, felugrások, cselezé-
sek, leszakadások. 
Labdás technikai gyakorlatok: Indulások, megállások, sarka-
zás, átadások, kétkezes mellső, felső, egykezes felső, helyben, 
mozgás közben, kosárra dobások, fektetett dobás.  
Röplabdázás labda nélküli gyakorlatok: alaphelyzet. 
Labdás gyakorlatok: alapérintések, egyéni, páros gyakorlatok, 
alap kosárérintés, alkarérintés, nyitások 
Kézilabda labda nélküli mozgások: megindulás, megállás, 
alaphelyzet, irányváltoztatás. Labdás gyakorlatok: egykezes 
felső átadások, passzok helyben, haladással, kapura lövések, 
Labdarúgásfiúk részére: játékos labdás feladatok, labdaveze-
tések, passzok, átadások, kispályás foci. 
Ököllabda: röplabda tananyagára épülő labdajáték, alapérinté-
sek, passzok, játék 4:4 ellen. 

Aktív bekapcsolódás 
a választott sportjá-
tékba.  Alapállások, 
labdavezetések, 
passzok. 

Labdakezelés az 
adott sportjátékban, 
passzok, élmény-
szerű részvétel a 
játékban, győzelem-
re való törekvés. 

Szabadidős sportte-
vékenységek, alterna-
tív környezetben űz-
hető sportok 

Aktivitás mozgásanyaga: Frizbi, dobások párokban, csopor-
tokban. A téli sportformák megvalósítható módjai és téli játékok 
(korcsolyázás, szánkózás, hócsaták). Kerékpározás.  

Végezzen rendsze-
resen mozgást a 
szabadban 

Sportversenyeken 
való részvétel. 

Játékos sor- és váltó-
verseny 

Korcsoportoknak megfelelően ügyességi versenyek a pályán (ug-
rás, futás, dobás, egyensúlyozás). 

Képességei szerint 
egyéni, csoportos 
feladatok megoldá-
sa. 

Tudjon csapatban 
együtt dolgozni, pon-
tosan, gyorsan. 

A testnevelési játékok Fogó-, futó-, kiszorító-, kidobó-, erőigénylő-, páros játékok, szabály-
játékok játszása életkornak megfelelően. 

Kapcsolódjon be a 
játékba. 

Aktívan kapcsolód-
jon be a játékba. 

Kiegészítő sportágak: 
tollas, ping-pong, ön-
védelmi és küzdőfe-
ladatok 

Ismerje meg ezeket a sportágakat, alapvető sajátosságait, jellegze-
tességeit, alap mozgásait. Küzdőjátékok, húzások, tolások, ki-
szorítók, erőt kifejtő testnevelési játékok.  

Párokban, csapat-
ban tudjon dolgozni. 

Aktívan vegyen részt 
a sportágakban. 
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B. 7. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

Rendgyakorlatok A foglalkoztatási formák módosításához szükséges alakzatváltozta-
tások (sorakozó, fejlődések, szakadozások, foglalkoztatási forma 
módosítása utasításra). Egyszerű ellenvonulások (fejlődések és 
szakadozások ellenvonulásban) járásban és futásban. 

A foglalkoztatási 
formák módosításá-
hoz szükséges alak-
zatváltoztatások, 
egyszerű elvonulá-
sok járásban. 

Versenyek és ver-
sengések alkalma-
zásával a helyes és 
gyors végrehajtása 
alakzatváltoztatások, 
egyszerű elvonulá-
sok járásban és fu-
tásban. 

Előkészítés, preven-
ció 

2-4-8 ütemű szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú 
társas, kéziszer- és egyszerű szergyakorlatok, amelyek egyidejűleg 
két alapformát is tartalmazhatnak (hajlításban, döntésben fordítás, 
fordításban döntés stb.). Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensú-
lyának és a medence középállásának automatizálását biztosító 
gyakorlatok, valamint az egyéb ortopédiai elváltozásokat megelőző, 
ellensúlyozó gyakorlatok. Játékos előkészítő gyakorlatok. 

Aktív részvétel a 2-
4-8 ütemű szabad-
gyakorlatok és sza-
badgyakorlati alap-
formájú társas, 
kéziszer- és egysze-
rű szergyakorlatok, 
amelyek egyidejűleg 
két alapformát is 
tartalmazhatnak 
(hajlításban, döntés-
ben fordítás, fordí-
tásban döntés stb.). 

Pontos végrehajtása 
illetve önálló bemu-
tatása a 2-4-8 ütemű 
szabadgyakorlatok 
és szabadgyakorlati 
alapformájú társas, 
kéziszer- és egysze-
rű szergyakorlatok, 
amelyek egyidejűleg 
két alapformát is 
tartalmazhatnak. 

Atlétikai jellegű fela-
datmegoldások 

Futások 
A korábban tanult rajtformák pontos, célszerű végrehajtása. Foko-
zó futás. Vágtafutás. Futás feladatokkal, futás akadályok felett. 
Tartós futás iramnehezítésekkel. 

Futásokat, ugráso-
kat, dobásokat spe-
ciálisan előkészítő 
és célgyakorlatok 
pontos végrehajtása. 
Távolugrás helyből, 
magasugrás átlépő 
technikával. Kislab-
da hajítás távolba.  

Rajtok különböző 
kiinduló helyzetek-
ből. Gyorsfutás 60-
100m szintidőre. 
Cooper-teszt. Távol-
ugrás ugrósávból. 
Magasugrás. Kis-
labda hajítás nekifu-
tással, beszökke-

Szökdelések, ugrások 
Szökdelő iskola Távolugrás helyből, távol- és magasugrás nekifu-
tással (átlépő technikával). 

Dobások 
Kislabda-hajítás távolba és célba. Lökések tömött labdával helyből 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

egy és két kézzel. Játékok, versengések futással, szökdeléssel, 
dobással kombinálva. 

néssel, kitámasztás-
sal távolba és célba. 
Feladatok technikai-
lag helyes végrehaj-
tása. 

Torna jellegű feladat-
megoldások  

A feldolgozandó témát speciálisan előkészítő és célgyakorlatok. Legalább 3-4 elem-
ből álló összetett 
talajgyakorlat bemu-
tatása, az összekötő 
elemek szerepének 
ismerete és azok 
alkalmazása. Tá-
maszugrások, füg-
gésgyakorlatok, ge-
renda gyakorlatok 
elmeinek bemutatá-
sa segítséggel. 

Legalább 4-5 elem-
ből álló összetett 
talajgyakorlat bemu-
tatása, az összekötő 
elemek szerepének 
ismerete és azok 
alkalmazása. Tá-
maszugrások, füg-
gésgyakorlatok, ge-
renda gyakorlatok 
elmeinek bemutatá-
sa önállóan össze-
kötő elemekkel. 

Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok 
Talajtorna. Gurulóátfordulás előre és hátra (sorozatban is) és repü-
lő gurulóátfordulás. Fejenállás. Kézenállási kísérletek. 
Kézenátfordulás oldalt. Támlázás gerendán, emelt padon oldal 
irányba. Összefüggő, 3-4 elemből álló talajgyakorlat. Gurulásokkal 
és gördülésekkel kapcsolatos testnevelési játékok  

Támaszugrások 
Terpeszátugrás harántterpeszállásban előrehajló társon át (bakug-
rás). Guggoló átugrás 4 részes (keresztbe állított) szekrényen se-
gítségadással. 

Függéshelyzetek, függésgyakorlatok 
Gyűrűn, két kötélen lendület előre, hátra; lebegőfüggés; lefüggés; 
hátsó függés; homorított leugrás hátra lendületből. 
C. Gerenda 
(pad merevítő gerendája) 
Helyváltoztatások előre, hátra, oldalra. Fordulatok. Homorított leug-
rás 

Testnevelési és sport-
játékok: Kézilabda, 
kosárlabda, labdarú-
gás, röplabda 

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és 
testnevelési játékok. A helyi adottságok, a tanulók érdeklődése és 
a tanár irányultsága függvényében választott két sportjáték legfőbb 
játékelemeinek tökéletesítése. Támadás és védekezés alapvető 
megoldásai az adott sportjátékban. A sportjátékok és a motorikus 
képességek fejlesztését szolgáló, a tanulók játékigényét kielégítő 
testnevelési játékok. 

A helyi adottságok, a 
tanulók érdeklődése 
és a tanár függvé-
nyében választott 
két sportjáték leg-
főbb játékelemeinek 
tökéletesítése. Tá-
madás és védeke-
zés alapvető megol-

A technikai elemek 
helyes végrehajtása. 
Labdakezelés: tá-
madásban, védeke-
zésben. Helyezke-
dés és labdatovábbí-
tás. Alapvető taktikai 
elemek alkalmazá-
sa. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

dásai az adott sport-
játékban. 

Természetben űzhető 
sportok és szabad-
idős sporttevékeny-
ségek 

A lehetőségektől függően szánkózás, korcsolyázás, síelés, kerék-
pározás, Futással, dobással, ütéssel kombinált népi játékok (nem-
zetek labdája, várméta, kötélhúzás). 

Végezzen rendsze-
resen mozgást a 
szabadban 

Sportversenyeken 
való részvétel. 

 

C. 8. évfolyam 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

Rendgyakorlatok Ellenvonulások, mint a 7. évfolyamon futással végrehajtva. Foglal-
koztatási formák öntevékeny átszervezése. Csapatok alakítása. 
játékrend, váltások önálló megszervezése. A testnevelésben al-
kalmazott és szükséges rendgyakorlatok teljes köre. 

A rendgyakorlatok-
nál kapott utasítások 
fegyelmezett végre-
hajtása. 

Foglalkoztatási for-
mák öntevékeny 
átszervezése. Csa-
patok alakítása. já-
tékrend, váltások 
önálló megszerve-
zése. 

Prevenció, relaxáció 2-4-8-16 ütemű, 2-3 alapformát tartalmazó szabadgyakorlatok és 
szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és egyszerű szer-
gyakorlatok együttes és önálló végrehajtása. Tartásjavító, a gerinc-
oszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automa-
tizálását biztosító gyakorlatok, valamint az egyéb ortopédiai elvál-
tozásokat megelőző, ellensúlyozó gyakorlatok. Játékos előkészítő 
feladatmegoldások. 

A sokoldalú előké-
szítő és prevenciós 
gyakorlatok hatásai-
nak életkoruknak 
megfelelő ismerete 
és azok helyes vég-
rehajtása. 

2-4-8-16 ütemű, 2-3 
alapformát tartalma-
zó szabadgyakorlat-
ok és szabadgyakor-
lati alapformájú tár-
sas-, kéziszer- és 
egyszerű szergya-
korlatok együttes és 
önálló végrehajtása. 

Atlétikai jellegű fela-
datmegoldások  

A tanítandó anyag elsajátítását speciálisan előkészítő és célgya-
korlatok. 

Az atlétikai mozgá-
sok összerendezett, 
önmagukhoz mérten 

A feladatok eredmé-
nyes végrehajtása 
feladathelyzetben. Futások 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

Eredményes rajtvégrehajtás feladathelyzetben. Fokozó futás, vág-
tafutás. Futás nehezítésekkel (terep, akadály).Tartós futás a táv 
növelésével. Váltófutás. 

javuló eredményes-
ségű bemutatása. 

Sorozatugrások, 
versengések. 

Szökdelések, ugrások 
Szökdelő iskolák. Helyből ugrások. Sorozatugrások. Távol- és ma-
gasugrás. 

Szökdelések, ugrások 
Kislabda hajítás távolba. Súlylökés helyből és becsúszással tömött 
labdával. Vetések tömöttlabdával két kézzel, mindkét oldalra. Játé-
kok, versengések futással, szökdeléssel és dobással kombinálva. 

Torna jellegű feladat-
megoldások  

A tanítandó anyagot speciálisan előkészítő és célgyakorlatok. Gu-
rulással és gördüléssel kombinált testnevelési játékok, mint a 7. 
évfolyamon. 

A tornagyakorlatok 
biztonságos végzé-
se helyes testtartás-
ra törekvéssel. 

Speciálisan előké-
szítő és célgyakorla-
tok ismerete. Össze-
tett talajgyakorlat 
bemutatása, az ösz-
szekötő elemek sze-
repének ismerete és 
azok alkalmazása. 

Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok 
Talajtorna. Gurulóátfordulás előre, hátra, sorozatban is, valamint 
két gurulóátfordulás között felugrás fél- és egész fordulattal. Repülő 
gurulóátfordulás sérülést nem okozó tárgyon át. Fejenállás. Kéze-
nállás, oldalra kézenátfordulás. Támlázás két emelt, párhuzamos 
padon előre, hátra. Összefüggő gyakorlat a tanult elemekből. 

Támaszugrások 
Felguggolás, terpeszleugrás 4 részes szekrényen hosszában. Ter-
pesz- és guggoló átugrás keresztben álló 4 részes szekrényen. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok 
Mászás, vándormászás kötélen. Függeszkedési kísérletek. Gyű-
rűn, két kötélen lendület előre-hátra, lebegőfüggés, lefüggés, hát-
sófüggés, lendület hátra és homorított leugrás. 3-4 elemből álló 
összefüggő gyakorlat. 
Gerenda 
Helyváltoztatások, mint a 7. évfolyamon, valamint ereszkedés gug-
goló támaszba és felállás. Mellső mérlegállás. 

Testnevelési és sport-
játékok Kézilabda, 

Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok, 
játékok. A motorikus képességek fejlesztését és a tanulók játékigé-

Alapvető labdakeze-
lési ismeretek birtok-

Speciálisan előké-
szítő, a labdás 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

kosárlabda, labdarú-
gás, röplabda,  

nyének kielégítését szolgáló testnevelési játékok. Az iskola feltét-
elei, a tanulók érdeklődése és a tanár irányultsága függvényében 
választott két sportjáték elemeinek gazdagítása, főbb támadási és 
védekezési megoldásainak elsajátítása. 

lása, a játékhelyze-
tekhez való alkal-
mazkodás.  

ügyességet fejlesztő 
feladatok, játékok 
ismerete. A technikai 
elemek helyes vég-
rehajtása. Labdake-
zelés: támadásban, 
védekezésben. He-
lyezkedés és labda-
továbbítás. Alapvető 
taktikai elemek al-
kalmazása, alkalma-
zásuk játékhelyzet-
ben 

Szabadidős sportte-
vékenységek 

Az iskola lehetőségei szerint korcsolyázás, szánkózás, síelés, ke-
rékpározás Futással, dobással, ütéssel kombinált népi játékok. 

Végezzen rendsze-
resen mozgást a 
szabadban 

Sportversenyeken 
való részvétel. 

 

4) Általános fejlesztési követelmények 
a) Az egészséges testi fejlődés segítése 
• A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelően, károsodástól mentesen következzenek 

be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön 
keringési, légzési és mozgató rendszerük. 

• Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. 
• Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel szemben. 
• Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét, és alkalmazzák azt. 
b) A mozgáskultúra fejlesztése 
• Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, 

elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani. 
• Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési megoldáso-

kat. 
• Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját. 
• Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben. 
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• Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai-, torna-, sportjáték-, úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. 
Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat. 

• Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció-, térbeli tájékozódási képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal 
uralják testüket. 

c) A mozgásigény fenntartás 
• Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fi-

zikai aktivitás. 

 

27.18. Hon- és népismeret 

1) Általános nevelési célok 
a) A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú eleme-

it, 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, közössé-
gi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza 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 kialakítására. 

b) A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket a múlttal és segít nekik eligazodni a je-
lenben. 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 hor-
dozója, ezért ismerete az általános műveltséghez is szükséges. 

c) A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy elő-
ször minden népnek a saját hagyományát, nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és 
rokonnépek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb 
és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, 
vagy a még élő néphagyományok gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a hagyományőrzést, népi kultúránk, nem-
zeti 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 néphagyományok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó 
részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el az elvontabb ismeretekig, az össze-
függések meglátásáig. 
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A. 5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Az én világom I. 

A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód 
Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás Alsó tagozatos olvasmányok a családról.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás érzésének kiala-
kulása, értékének tudatosítása. A megszerzett ismeretekkel a néhány emberöltővel korábbi idő-
szakról alkotott kép tágítása, ezzel az időfogalom fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Követelmények 

Minimum 
Minimumot 
meghaladó 

Családunk története. 
Szomszédság, rokonság. 
Rokoni viszonyok, elnevezések. 
Nagyszüleink, dédszüleink világa falun és 
városban. 
Nagyszüleink, dédszüleink világának er-
kölcsi normái.  
A harmonikusan működő családi minták. 

Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, déd-
szülők gyermekkorából, életmódjuk jellemző elemeinek 
kiemelése (gazdálkodó életmód – ipari munka). 
A megismert családi történetek megosztása – az önkéntes-
ség betartásával – az osztályközösséggel. 
A hagyományos paraszti vagy városi családmodell műkö-
désében az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 
gazdálkodás meghatározó szerepének felismerése. 
A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek  
életének időbeni behatárolása. 

Legyen tisztá-
ban, ismerje a 
rokoni viszo-
nyokat! 

Tudjon egy csa-
ládi történetet 
elmesélni! 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, dédapa/dédanya, lemenő 
ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág: testvér/báty, öcs, nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, 
nagynéni (ángy), házassági rokonság (műrokonság). 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Az én világom II. 

A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód 
Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás Az én világom. Családismeret, családtörténet. 

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 gaz-
dagságról szemléletes kép kialakítása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a helyi nevezetessé-
gek időbeli elhelyezésével. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Követelmények 

Minimum 
Minimumot 
meghaladó 

Az én városom, falum. A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása különbö- Ismerje lakó- Képes legyen 
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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, neveze-
tességek. 
A régió hon- és népismereti, néprajzi 
jellemzői, néphagyományai. 
Látogatás a falu legrégebbi házánál – 
jellegzetességek! 

ző tevékenységekkel. 
Az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza megbecsülésé-
hez vezető egyéni és közösségi tevékenységek elsajátítása 
(pl. a közvetlen környezet értékeinek feltárása, az emlékhe-
lyek gondozása.) 
A lakóhely nevezetes épületeinek, (Lidi néni háza) a régió 
jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése. 

helyének neves 
személyiségeit, 
épületeit! 

Szenna pár 
mondatos, rövid 
bemutatására! 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány, település, régió. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Találkozás a múlttal I. 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Családtörténet, településtörténet. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti tényezők meghatározó 
szerepe, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás felismertetése. A különböző mestersé-
gek megismerése során a szakmák megbecsülésének kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Követelmények 

Minimum 
Minimumot 
meghaladó 

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 eszközei. 
Kenyérsütés, gabonaételek, burgonyaéte-
lek, vajkészítés, hurkatöltés. 

Az életmód és a háztípusok történeti változásainak megis-
merése képi és egyéb információk alapján, mindezek ösz-
szefüggésének felismerése. 
A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési 
anyagok és a különböző háztípusok kialakulása közötti 
összefüggések felfedezése. 
A konyhai cserépedények funkció szerinti rendszerezése; a 
legfontosabb ételek alapanyagainak, elkészítési módjának, 
eszközkészletének megfeleltetése. 
A berendezési tárgyak funkcióváltozásainak nyomon köve-

Alapvető elren-
dezési elvek és 
helyi vonatko-
zások megérté-
se, ismerete. 
Tudjon megne-
vezni a csökölyi 
porta konyhá-
jából háztartási, 
konyhai eszkö-

A tárgy részletes 
ismerete. 
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Konyhai cserépedények: a főzés, sütés, 
tálalás, élelmiszertárolás edényei. 
Fazekasmesterség. 
Sarkos és párhuzamos elrendezésű szo-
bák. 
Munkasarok – szentsarok. 
Tároló bútorok, ülőbútorok, asztal, ágy. 
Bútorművesség. 
Munkamegosztás a családon belül. 
Férfi és női munkák, a gyerekek feladatai. 
Napi, heti és éves munkarend. 
Gyermekjátékok, a belenevelődés folya-
mata. 
Az iskola régen és ma. 
A felnőttek életét utánzó játékok, eszkö-
zös, ügyességi játékok, sportjellegű játé-
kok. 

tése konkrét példák alapján. 
Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok 
és nemek szerinti munkamegosztásának összehasonlítása 
a mai korral. 
Népi játékok élményszerű elsajátítása.  
Az oktatás körülményeinek, módjának időben történt válto-
zásairól ismeretek szerzése képi és rövid szöveges infor-
mációforrások alapján. 

zöket! 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai 
cserépedény, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás, belenevelődés, utánzó játék, eszkö-
zös játék, sportjellegű játék. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Találkozás a múlttal II. 

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A gazdálkodó élet főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre álló természeti javak 
ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás fontosságának belátása. A közösen végzett 
munka előnyeinek, közösségerősítő hatásának felismertetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Követelmények 

Minimum 
Minimumot 
meghaladó 

A hétköznapok rendje. 
A gazdálkodó ember legfontosabb mun-
kái. 
Gabonamunkák: szántás, vetés, aratás. A 
gabonamunkákhoz kapcsolódó szokások. 
Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- és a 

Az állattartási módokban a honfoglalás előtti életmód ele-
meinek, illetve az életmódváltással bekövetkező változások 
következményeinek felismerése képi és szöveges, illetve 
egyéb (pl. tárgyi) források feldolgozása, rendszerezése 
alapján. 
A hétköznapi vászonviselet elemeinek összehasonlítása a 

Aparaszi gaz-
dálkodás és 
mesterségek 
momentumai-
nak alap 
vető ismerete 

A társadalmi vo-
natkozások 
megértése, a 
bemutatott esz-
közök és tevé-
kenységek alap-
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kezestartás. 
A pásztorok ünnepei. 
Kendermunkák. 
Fonóbeli munkák és játékok. 
Hétköznapi és ünnepi viselet. 
Hétköznapi vászonruhák, a női és a férfi 
viselet darabjai. Gyermekviselet. 
Néprajzi tájak eltérő ünnepi viselete. 
Táplálkozás. 
Hagyományos paraszti ételek. 
Napi és heti étrend. 
Téli és nyári étrend. 

gyerekek ruházatával képek alapján. A hasonlóságok és a 
különbségek megfogalmazása.  
A jellegzetes táji ünnepi viseletek megismerése során a 
magyar népviseletek sokszínűségének felfedezése. A kö-
zösséghez tartozás külső kifejezésformájának észrevétele.  
Az egykori és a mai megjelenési formák jelentéstartalmá-
nak feltárása konkrét példák alapján. 
Az önellátó életvitel meghatározó elemeiben a természettel 
kialakított harmonikus kapcsolat előnyeinek észrevétele. 
A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gye-
rekek étkezési szokásainak összevetése. A szembetűnő 
különbségek és a tovább élő táplálkozási szokások megfo-
galmazása, tapasztalatok megosztása. 

Alapvető vise-
letdarabok és 
öltözködés 
„rendszerének” 
ismerete. 
Ismerjen ha-
gyományos 
népi ételeket! 

ján továbbiak 
önálló felismeré-
se és megértése. 
Táji és társadal-
mi tagozódás 
ismerete. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, pen-
dely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli étrend, nyári étrend. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében. 
Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás 
Az alsó tagozaton (ének-zene, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret órák), valamint a 
különböző műveltségi területeken előforduló hon- és népismereti tartalmak. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a 
társas munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és más közösségi alkalmak (pl. vásár, búcsú) 
hagyományainak és jelentőségének felismertetése a paraszti élet rendjében. A hétköznapok és 
ünnepek váltakozásának, ritmusának feliemertetése, az ünnepek jelentőségének tudatosítása 
az egyén és a közösség életében.  
Egy-egy ünnepkör, jeles nap köszöntő vagy színjátékszerű szokásainak, valamint a társas 
munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó szokások élményszerű, tevékenységközpontú, 
hagyományhű elsajátítása, különös tekintettel a helyi hagyományokra; a lakóhelyhez, a tájhoz 
való kötődés erősítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Követelmények 

Minimum 
Minimumot 
meghaladó 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti 
élet rendjében. 
A jeles napok, ünnepi szokások fogalma, 

A jeles napok, ünnepi szokások jelentőségének, közössé-
get megtartó szerepének, valamint az ünnepi előkészületek 
fontosságának felismerése a paraszti élet rendjében a 

Az ünnepek 
rendszerének 
megértése és 

Szokások megje-
lenítésében való 
részvétel (regö-
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szerepe, általános jellemzői. 
Előkészületek (advent, nagyböjt), munkati-
lalmak, 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 kántálás, 
betlehemezés). 
Karácsony napjától vízkeresztig, pl. név-
napköszöntés, regölés, aprószentek napi 
vesszőzés, szilveszteri, újévi szokások, 
újévi köszöntők, vízkereszt, 
háromkirályjárás. 
Farsang, farsangi szokások. 
Farsangi ételek, bálok, szokások. Farsan-
gi köszöntők és maszkos alakoskodások. 
Iskolába toborzó szokások: Balázs- és 
Gergely-járás. 
Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör jeles nap-
jai és szokásai. 
Nagyböjti játékok, virágvasárnapi 
kiszehajtás és villőzés, a nagyhét jeles 
napjai. Húsvéti szokások, pl. húsvét-
vasárnapi zöldágjárás, húsvéti locsol-
kodás, hímes tojás készítése, fehé-
rvasárnapi komatálküldés. 
Májusfaállítás, pünkösd, pünkösdi szo-
kások. 
Pünkösdikirály-választás, pünkösdölés, 
pünkösdikirályné-járás. 
A nyári napforduló ünnepe. 
Szent Iván napi szokások, énekek. 
Gazdasági ünnepek, társas munkák. 
Az őszi jeles napokhoz, munkaalkalmak-

konkrét szokások, ünnepek tevékenységeinek megismeré-
se, elsajátítása során különböző (néprajzi) forrásanyagok 
segítségével, pl. eredeti hangzóanyag meghallgatása, 
filmek, fotók, ábrák megtekintése a különböző 
népszokásokról. 
Az ünnepi szokások jellemzőinek megkülönböztetése a 
hétköznapok rendjétől. 
A legfontosabb állandó és változó időpontú ünnepek felis-
merése. 
A különböző jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcso-
lódó – néprajzi és pedagógiai szempontok alapján kiválasz-
tott – köszöntő és színjátékszerű szokások élményszerű, 
hagyományhű módon történő elsajátítása, eljátszása. A 
szokás kellékeinek elkészítése. 
A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
végzése: termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András 
napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. hagymakalendárium); je-
les napok, ünnepi szokások tárgyai (pl. hímes tojás készí-
tése). 
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 

felsorolásszerű 
ismerete. 
A fordulópontok 
alapvető isme-
rete. 

lés, betlehmezés, 
kotyolás, pün-
kösdölés) 
A fordulópontok 
és ahhoz kap-
csolódó szoká-
sok részletes 
ismerete. 
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hoz kapcsolódó szokások (pl. szüret, fonó, 
fonóbeli játékok, tollfosztó, kukoricafosz-
tó), közösségi alkalmak (pl. vásár, 
pásztorünnepek). 
Az emberi élet fordulói. 
A gyermek születése – hiedelmek és szo-
kások. 
Keresztelő.  
Gyermekkor, leány-, legényélet. 
A lakodalom néhány jellegzetessége. 

faluközösség az egyént az emberi élet fordulóinál. 
Egy-egy megismert népszokás tájegységhez, etnikai 
csoporthoz történő kötése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, betlehemezés, 
bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi vesszőzés, újévi köszöntők, 
háromkirályjárás, farsangi köszöntők, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, 
villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjá-
rás, nyári és téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, 
vásár, pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, lakodalom. 

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 

Előzetes tudás Hon- és népismeret előző témái. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 
céljai 

A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak megismerése a tájegységek, 
etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzőinek bemutatásával. A saját közösség 
megismerése által az identitástudat, a kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a történeti és 
a gazdasági tényezők hatásának felismerése a néphagyományok alakulására, konkrét táji pél-
dákon keresztül. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Követelmények 

Minimum 
Minimumot 
meghaladó 

A magyar nyelvterület néprajzi tájai, táj-
egységei, etnikai csoportjai, a határainkon 
túl élő magyarok. 

 Dunántúl; 

 Észak-Magyarország; 

 Alföld; 

A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar 
nyelvterület nagy néprajzi tájainak azonosítása térképen. 
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. 

Ismerje a ma-
gyar nyelvterü-
let néprajzi tája-
it! 

Tudjon magyar 
nyelvterületen 
élő etnikai cso-
portokat, és táj-
egységeket 
megnevezni!  
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 valamint a nagytájakhoz tartozó hatá-
ron túli tájak (pl. Burgenland, Muravi-
dék, Zoboralja, Mátyusföld, Bácska, 
Bánát, Kárpátalja) 

 Erdély és Moldva. 
Jellegzetes hon- és népismereti, néprajzi 
jellemzőik. 
Példák az anyagi kultúra és a folklór 
köréből. 
Magyarországon élő nemzetiségek. 

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. 

Szülőföld. 
A természeti környezet meghatározó sze-
repe, hatása a gazdálkodásra, a telepü-
lésszerkezetre, az építkezés módjára. 
A táj jellegzetes népviselete, kézműipari 
tevékenysége. 
Népszokások, népdalok, a népköltészet 
fennmaradt alkotásai (mesék, mondák). 

A tanuló saját szülőföldjének megismerése meglévő hely-
történeti irodalom feldolgozásával, gyűjtésekkel. 
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 alkalmazása az ismeretszerzés 
folyamatában. Interjú készítés – helyi idősek megkeresése 
(kérdőív összeállítása) 
A természeti környezet befolyásoló hatásának felismerése 
a mesterséges környezet kialakításában. 
Megismert helyi népszokások, népdalok, mesék, mondák 
közösség előtti bemutatása. 

 Vegyen részt a 
kutató munká-
ban! 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, a 
nemzeti összetartozás napja. 

 

2) A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén 
a) A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjüktermészeti adottságait, hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, 

történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azo-
nosságtudatuk. 

b) Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család felépítéséről, 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, valamint a társas munkák, közösségi 
alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon 
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elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszo-
kásait 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 adottsága a gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt 
harmonikus kapcsolatban az ember a természettel. 

 

27.19. Osztályfőnöki 

27.19.1. Felső tagozat 

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 tudatosítása. 
e) Élet a közösségben: másság elfogadása, tolerancia, konfliktuskezelés, kortárscsoport. 
f) Hatékony tanulás: 
• Egyéni tanulási stratégia kialakítása. 
• Önálló ismeretszerzés. 
• Időbeosztás. 
• A tanulás feltételei (memória, figyelem). 
g) Családi és egyéb ünnepek, hagyományok. 
h) Hazánk, lakóhelyünk, iskolánk nevezetességeinek megismerése. Határon túli magyarok. 
i) Az egészség komplex fogalmának megismerése. 
• A személyi higiéniával kapcsolatos ismeretek bővítése. 
• A balesetek megelőzése, helyes viselkedés a baleset bekövetkezése után. 
• Serdülőkori változások megismerése, ápolása. 
• Környezetvédelem (helyi és globális problémák), környezet-érzékeny magatartás kialakítása. 
• Káros szenvedélyek (felvilágosítás a megelőzés érdekében). 
• 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, eligazodás a mindennapokban). 
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2) Fejlesztési feladatok 
a) Személyiség fejlesztése (önismeret, önértékelés, önbírálat, önbizalom, önelfogadás, emberismeret). 
b) A tanulók szociális képességeinek fejlesztése. (gyerekek – gyerek, gyerek – felnőtt viszonyok, felmerülő konfliktusok feloldása, empátia, 

tolerancia, együttműködés,). 
c) A tanulók gyakorolhassák azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek kulturális örökségünk és hazánk környezeti állapo-

tának 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 képességének 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 kulturált formáját. 
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 tanulás-

hoz szükséges képességek fejlesztésében. 
k) Tanulóink ismerjék, és használják az udvarias, kulturált viselkedési formákat. 
l) Ismerjék és gyakorolják a biztonságos közlekedést. 

3) Egyes évfolyamok tanterve 

A. 5. évfolyam 

 
Témakör Óraszám Tananyag 

Környezeti nevelés 

Kompetencia modulok 14 óra 
SZKC 104 13; 104 15; 105 01; 105 02; 105 08; 105 09; 105 11; 
105 12 

Egészségnevelés   

Társadalmi környezet 8 óra 
A család szerepe életünkben. A tanulók családban elfoglalt 
helye, kötelességeik, feladataik. Munkamegosztás a családban. 
Szociometriai felmérés 

Tanulás 

Tanulni tanulunk 3 óra 

Ismerkedés tanulási módszerekkel, technikákkal. 
Tanulás egyedül, párban, közösségben. 
A tanulás feltétele: figyelem, koncentráció, a koncentrációt fej-
lesztő játékok. 

Pályaorientáció   

Közismeretek   

Hagyományok, ünnepek 
Közösségformálás 

3 óra 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 
Ünnepi műsor összeállítása, felkészülés  
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Témakör Óraszám Tananyag 

Farsang 

Illemtan 1 óra 
Udvarias viselkedés az iskolában és az iskolán kívül (köszönés, 
viselkedés az utcán és nyilvános helyeken). 
Alkalomhoz illő öltözködés. 

Értékelés. aktuális 9 óra 
Magatartás és tanulmányi munka értékelése. 
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése. 

 

B. 6. évfolyam 

 
Témakör Óraszám Tananyag 

Környezeti nevelés 

Kompetencia modulok 16 óra 
szkc105 13; 105 14; 106 01; 106 03; 106 04; 106 05; 106 06; 
106 11 
 

Egészségnevelés   

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 tanulunk 4 óra 

Ismerkedés tanulási módszerekkel, technikákkal. 
Tanulás egyedül, párban, közösségben. 
A tanulás feltétele: figyelem, koncentráció, a koncentrációt fej-
lesztő játékok. 

Pályaorientáció   

Közismeretek   

Hagyományok, ünnepek 
Közösségformálás 

5 óra 
Nemzeti Összetartozás Emléknapja 
Ünnepi műsor összeállítása, felkészülés 
Farsang 

Közlekedés 1 óra 
Gyalogos és kerékpáros közlekedés, balesetveszély a kerék-
páron. 
Elemi KRESZ-ismeretek. Vízbiztonsági ismeretek. 

Értékelés. aktuális 8 óra 
Magatartás és tanulmányi munka értékelése. 
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése. 
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C. 7. évfolyam 

 
Témakör Óraszám Tananyag 

Környezeti nevelés 

Kompetencia modulok 14 óra SZKC 106 13; 106 14; 106 15; 207 01; 207 08; 207 09 

Egészségnevelés 2 óra 

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 

Társadalmi környezet 1 óra Konfliktusok a közösségben 

Tanulás 

Tanulás 2 óra 

Az önálló tanulás belső feltételei (koncentráció, pontosság, 
munkafegyelem, megfelelő körülmények stb.) 
Önálló jegyzetelés, vázlatkészítés. 
Ismeretszerzési lehetőségek az iskolán kívül. A kommunikáci-
ós eszközök szelektív és mértéktartó használata. 

Pályaorientáció 5 óra 

Érdeklődésünk változásai. 
A tanulók érdeklődésének megfelelő tájékozódás: szakmák és 
munkakörök bemutatása (néhány különleges és ritka pálya is), 
különböző végzettséghez kötött szakmák, szakmai alkalmas-
ság, továbbtanulási lehetőségek a környéken. 
A pályaválasztást befolyásoló tényezők. 

Közösségformálás 
Hagyományok, ünnepek 

4 óra 
Október 23-i megemlékezés 
Farsang 

Értékelés. aktuális 10 óra 
Magatartás és tanulmányi munka értékelése. 
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése. 

 

D. 8. évfolyam 

 
Témakör Óraszám Tananyag 

Környezeti nevelés 
Egészségnevelés, men-

tálhigiénia 
4 óra 

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 em-
berre, a szervezetre. Kapcsolódó jelenség: a  fiatalkori bűnö-
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Témakör Óraszám Tananyag 

zés. 
Serdülőkori higiénia, mindennapos testápolás fontossága, 
kozmetikumok, szépítőszerek használata. 
A fiatalkori bűnözés fajtái, megjelenési formái, hatásai későbbi 
életünkre. 
Egészségügyi rendszerünk, az egészségügyi ellátás. 

Kompetencia modulok 4 óra 
SZKC 108 02; 207 10  

Társadalmi környezet 1óra 
A családalapítás feltételei, a házasság. A család felépítésének 
és funkcióinak változásai. Felbomló családok. 
Konfliktusok a családban, konfliktusok kezelése. 

Tanulás 

Tanulás 2 óra 
Módszerek nagy mennyiségű tananyag önálló megtanulására: 
vázlatírás, jegyzetelés. 
Az információszerzés forrásai. 

Pályaorientáció 10 óra 

Érdeklődésünk, képességeink számbavétele, mennyire látjuk 
magunkat reálisan? 
A kiválasztott pályára vonatkozó tevékenységek, munkaeszkö-
zök, feltételek, szükséges végzettség megismerése. 
Továbbtanulással kapcsolatos ügyintézés. 
A magyar alsó és középfokú oktatási rendszer felépítése, isko-
latípusok, azok jellemzői, iskolatípusok átjárhatósága. Tovább-
képzés és átképzés. 

Közismeretek 2 óra 
Önéletrajz írása, az önéletrajz fajtái, formai és tartalmi köve-
telményei. 
Közügyeink intézése, ügyintézés net-en 

Közösségformálás 
Hagyományok, ünnepek 

4 óra 
műsor, farsang 

Értékelés. aktuális 11 óra 
Magatartás és tanulmányi munka értékelése. 
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése. 
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