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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTERVE.  

1-8. ÉVFOLYAM 

Programunk az iskolai feladatok ellátására vonatkozóan az alábbi - az AKG pedagógiai 
programjában foglaltakkal és a 2011. évi CXC., a nemzeti köznevelésről szóló törvény egész napos 
iskolára vonatkozó rendelkezéseivel is összhangban álló - jellemzőkkel bír. 

(1) A hagyományos gyakorlattól eltérően az egyéni tanulást, illetve a gyakorlást is az iskolai 
feladatok részének tekintjük. Ezért a gyerekek egész napos programban részesülnek, ami azt 
is jelenti, hogy az iskolai feladatellátás része a NAT által meghatározott napközi otthonos, 
illetve tanulószobai időszak is, ezzel lehetővé tesszük a tanulásszervezés rugalmas, differen-
ciált kialakítását. 

(2) A hagyományos gyakorlattól eltérően a nemformális és informális tanulási színtereken meg-
szerezhető tudást is az iskolai tanulás részének tekintjük és elismerjük.  

(3) A tudásmegosztás fontos számunkra. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minél több 
iskolán kívüli tanulási lehetőséget teremtsünk (intézményi környezetkutatással előkészítve) 
és minél több szakembert lássunk vendégül, elsősorban a szülői erőforrásokra támaszkodva. 

(4)  tanterv az iskola szocializációs funkcióját kiemelt célként kezeli. Az iskolát a felnövekvő 
generációk olyan szociális tereként értelmezi, ami a tanulás, a játék, a tapasztalatszerzés, a 
személyiségfejlődés, az étkezés, a pihenés, a mozgás, az önkifejezés és alkotás színtere egy-
aránt. Tudatosan viszonyulunk ahhoz a tényhez, hogy a gyerekek iskoláskoruk idejének 
nagy részét az iskolában töltik. 

(5) Nyitott iskola. Ezek a feladatok feltételezik az érintettek (gyerek, szülő, pedagógusok, köz-
vetlen és tágabb környezet) bevonását; a nyitott, helyi közösségbe szervesen illeszkedő in-
tézményt; a szülőkkel és családokkal való szoros kapcsolatot; a civil szervezetekkel való 
kölcsönös együttműködést és a szektorközi (forprofit, nonprofit, szolgáltató, kereskedelmi) 
megközelítést. A közösségi funkció egyben a település kulturális életében és szociális háló-
zataiban való részvételt is jelent.  

(6) A szülőkkel való együttműködés kölcsönös bizalmon és partneri viszonyon alapul. A csalá-
dok/szülők részt vesznek az iskolai döntéshozatalban és az iskolai életben. A szülők hozzá-
férnek a megfelelő információkhoz. A kölcsönös kommunikáció intenzív, a szülők bejöhet-
nek az iskolába, mindennap lehetőségük van az iskolában dolgozó pedagógusokkal beszélni. 

(7) A tanulás megosztott felelősség. A tanulási folyamat és így a tanulás eredménye már nem-
csak az iskolai közösség, hanem az iskolát körülvevő szűkebb és tágabb környezet közös 
felelőssége is. Az iskola szerves része a társadalomnak, a 21. században érvényes iskolára 
pedig úgy kell gondolnunk, mint egy metszéspontra, ahol tetszőleges számú megismerési út 
futhat össze 
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ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRO-

DALOM 

 
MAGYAR NYELV 

 

1-6. ÉVFOLYAM 

 
Alapelvek 

 
Az Anyanyelvi kommunikáció programját úgy alakítottuk ki, hogy – a Nemzeti alaptantervre épülve 
– alapul szolgáljon olyan helyi tantervek, oktatási programcsomagok elkészítéséhez vagy adaptálá-
sához, amelyek 
- képesség-, illetve kompetenciafejlesztésre koncentrálnak, 
- tanulói tevékenységre, 
- differenciálásra, egyéni út bejárására (tartalomban, tevékenységben és tempóban) és  
- tanulói együttműködésre építenek. 
Programunkban az anyanyelvi nevelést a kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás kompetencia-
terület komplex fejlesztési feladatrendszerében értelmezzük, és az első hat évet egységként kezel-
jük. Adaptív pedagógiai szemléletmódot és kompetenciaalapú tanítási stratégiát képviselünk. Az 
anyanyelvi kompetenciák megalapozását és megerősítését a Nemzeti alaptanterv szerint ütemezzük.  
Az anyanyelv, illetve az anyanyelv használata – benne: az írás-, olvasás készségével, a szövegértés, 
szövegalkotás, továbbá általánosabban a nyelvi és metanyelvi viselkedés kompetenciáival – külön-
leges helyzetben van, mert egy meglévő tudást és képességet bővít, mélyít, tudatosít, differenciál. 
Ez indokolja, hogy az anyanyelvi kommunikáció tudatos egymásra épülő fejlesztésére napi szinten 
időt biztosítsunk az alapkészség sávban. 
Természetesen az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése az életkori sajátosságoknak és a képesség-
fejlesztési céloknak megfelelően a nevelési, oktatási szakaszok során a tartalmat, tevékenységet és 
képességfejlesztési dominanciáit illetően változik. Abból indultunk ki, hogy a gyerek tudja az anya-
nyelvét, nyelvhasználata kreatív. Az iskolába lépéskor anyanyelvhasználatára jellemző, hogy első-
sorban a konkrét tartalmakat fogja fel, a mögöttes jelentéseket alig. Beszédét nem tudatosan szer-
keszti, a pragmatikai szempontokhoz – pl. a partner előzetes ismereteihez – nem tud alkalmazkodni. 
Az első három évben a napi szintű olvasás és írás alapozáson és megerősítésen van a hangsúly. A 
10 éves gyerek már kompetens anyanyelvhasználó grammatikai szempontból is. Ebben az életkor-
ban már az olvasási, szövegértési és szövegalkotási stratégiák megerősítése, az ehhez közvetleneb-
bül kapcsolódó fejlesztési területek válnak hangsúlyossá, a napi alapkészségsávban megjelenő rend-
szeres tevékenységgé.  
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Az alapozás során kitüntetetten építünk a tanulók tapasztalatszerzésére, a fogalmak tartalmának 
lassú érlelésére, az értelmes és fejlesztő célú gyakoroltatásra. Az olvasás- és írástanulás kezdő idő-
szakában kiemelt szerepet szánunk a cselekvéses tanulásnak. 
Az anyanyelvi kompetencia alapozása és fejlesztése a szövegértés-szövegalkotás tevékenységrend-
szerébe ágyazva valósul meg. A nyelvtani szabályok felismertetése a korosztály értelmi fejlődésé-
nek jellemzőihez igazodik. Az ismeretszerzés e területen a kommunikációs helyzetekben, a kom-
munikációs szándék és a közlésben betöltött szerep szempontjából vizsgálja a nyelv alkotó elemeit, 
irányítja a nyelvhasználat tudatosításának és igényessé fejlesztésének folyamatát. Így a képesség-
fejlesztés kerül a tanulási folyamat középpontjába, melyben a megfigyelésé, a tapasztalásé, a prob-
lémamegoldó feladathelyzetekből kiinduló, készségeket fejlesztő gyakorlati tevékenységé a vezető 
szerep.  
Ily módon a gyerekek az elemi szintű anyanyelvi ismereteikhez egy sokrétű tapasztalatszerző tevé-
kenység eredményeképpen jutnak, mintegy felfedezik azokat. 
A kerettanterv pedagógiai koncepciója megköveteli, hogy a tanulási tempó a gyerekek aktuális fej-
lettségéhez és fejlődési jellemzőihez igazodjon. Pl. a tanító szükség szerint nyújtsa meg a nyelvi 
tevékenységek tanulásának alapozását, és a fejlesztés kritikus pontjain hosszabb fejlesztő szakaszo-
kat iktasson be a tanulási folyamatba. Ezzel megelőzheti a korai tanulási kudarcok kialakulását, 
ébren tartja és fejleszti a tanulási motiváltságot, és feltételt teremt a sajátos nevelési igényű tanulók 
eredményes együtt neveléséhez.  
Ebből a rugalmas, differenciálásra épülő tanulásirányításból következően az anyanyelvi kompeten-
ciák fejlődésének előrehaladását a program fejlettségi szintekben ragadja meg, amelyek a továbblé-
pés, a következő fejlődési szakasz teljesülésének előfeltételét, alapját képezik. A program rögzíti és 
követi a Nat szerinti szakaszolást, annak megfelel, miközben figyelembe veszi a tanulók egyéni 
sajátosságait, szintén összhangban van a Nat-ban foglalt alapelvekkel. Ezért: 
- reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli és tanulásbeli szükségletekben jelentkező 

különbözőségeinek kezeléséhez,  
- hatékonyabbá teszi az alapozó munkát,  
- megelőzi a korai tanulási kudarcok kialakulását. 
Ez a programtanterv a tanítási tartalmakat a kompetenciafejlesztés területei szerinti bontásban is 
megadja: 
- felsorolja a fejlesztés fókuszában elhelyezkedő képességeket, 
- szempontokkal jelöli ki a fejlesztés fő irányait, 
- egymásra épülő szintekben határozza meg a fejlesztés várható eredményeit. 
Mivel a fejlesztés tanéveken átívelő is lehet, és a tanulók nem azonos időpontokban lépnek át az 
újabb fejlődési szakaszba, de a nevelési, oktatási szakasz végére mindenképpen teljesítik a Nemzeti 
alaptantervben foglaltakat, a program tantervi követelményeket határoz meg. Ezek – az egyes fej-
lesztési területek végén megjelenő tanulási eredmények táblázaton belül vastagon szedett szintek – 
kimeneti követelményt jelentenek a nevelési oktatási szakasz végén. Az azonos részterület szintjein 
belül az első kiemelés a 4. évfolyam végén elvárható, a második kiemelés pedig a 6. évfolyam végén 
elvárható kimeneti követelményt jelöli. A tanulási eredmények a kijelölt kimeneti követelményszin-
teken felül még több szintet is tartalmaznak, melynek elérése lehetséges elérendő célként, motivá-
ciós eszközként támogatja az egyéni utak minél eredményesebb bejárását az anyanyelvi kompeten-
ciák területén. 
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Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésének célja és kiemelt pedagógiai feladatai 
 
A kisiskolás korosztály anyanyelvi kompetenciafejlesztésének célja, hogy az iskolába kerülést meg-
előző nyelvi tapasztalatokra építve megindítsa a gyerekek anyanyelvi tudatosodásának folyamatát, 
megalapozza annak – a későbbiekben kiteljesedő – igényes és működőképes eszközi használatát. A 
fejlesztés eredményeképpen a spontán anyanyelvhasználat a harmadik tanév végére egyre tudato-
sabbá válik. Az új nyelvhasználati módok megtanulásával kiszélesedik a nyelvi tevékenységek köre, 
gazdagodik eszköztára, pontosabbá válik a megértés és a kifejezés, és differenciálódik az informá-
ciós forrásokhoz való hozzáférés feltételrendszere.  
Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése komplex folyamat, mely a speciális műveltségterületi célok 
megvalósítása során jelentős mértékben hozzájárul többféle kulcskompetencia és a Nemzeti alap-
tantervben meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok eredményes megvalósulásához is.  
A fejlesztés eszköze a tanulói aktivitást feltételező, integrált szemléletű változatos tevékenységrend-
szer, melynek középpontjában a szóbeli és írásbeli szöveg megértése, valamint a szó- és írásbeli 
szövegalkotás áll. 
Ebben a folyamatban – miközben megalapozást nyernek, fejlődnek, tökéletesednek a kommuniká-
ció különféle (verbális, nem verbális, képi, hangzó, elektronikus) módjai – célirányosan fejleszthe-
tők az önálló tanulás képességei, és természetes feladathelyzetekben nyílik lehetőség a digitális 
kompetencia fejlesztésének megindítására és értelmes aktivizálására.  
A különböző anyanyelvi kompetenciák fejlesztéséhez felhasznált feladatok szövegkörnyezete és a 
szövegértés fejlesztéséhez feldolgozott olvasmányok szöveganyaga modellként szolgál az igényes 
anyanyelvhasználat elsajátításához, gazdag terepet kínál az anyanyelvi tapasztalatszerzéshez, és fel-
tételt teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség élményszerű megalapozásához. 
A különféle funkciójú és témájú szövegek tartalmi elemzése során gazdagodik a tanulók világról 
való tudása, értékes társadalmi tapasztalatok birtokába jutnak (pl. a családról, a hazáról, a nemzeti 
identitásról, a munkáról, az alapvető emberi kapcsolatokról), mely fejleszti erkölcsi értékrendjüket, 
megindítja nemzeti azonosságtudatuk megalapozását, növeli szociális érzékenységüket, természeti 
környezetük iránti felelősségüket.  
Az adaptív pedagógiai megalapozottságból szükségszerűen következik a differenciálás preferenci-
ája a tanulásirányításban, mely kedvező feltételt teremt a befogadható sajátos nevelési igényű tanu-
lók eredményes fejlesztéséhez, együttneveléséhez is. A tanulás folyamatában követelmény a diffe-
renciált tanulásirányítás, a kooperatív technikák és a drámapedagógia alkalmazása, valamint a digi-
tális eszközök és programok fejlesztési célú használata az egyéni utak támogatásában. Ezek feltételt 
teremtenek a tanuláshoz való pozitív viszonyulás megerősödéséhez, megkönnyítik a kapcsolatte-
remtést, az együttműködést, egymás elfogadását, a digitális eszközök munkaeszközként történő 
használatát, és kialakítják a segítségadás természetes és célravezető módjait, gyakorlóterepet kí-
nálva a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztéséhez és az élethosszig tartó tanulás meg-
alapozásához.  
 
Fő célok 
 
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében a legfontosabb cél, hogy megfelelő keretet adjon olyan 
programok, tananyagok alkalmazásához, amelyek  
– a tanulók szövegértési és szövegalkotási készségeit, képességeit kiépítik és megszilárdítják; 
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– képessé teszik a gyerekeket a problémamegoldó, normatív, kreatív és a különböző célokhoz 
adekvát kommunikációs viselkedésre; 

– képessé teszik a kommunikációs partner ismereteihez, érzékenységéhez való alkalmazkodásra, 
a kommunikációs helyzetben történő együttműködésre; 

– a fentiek megvalósulásához az anyanyelvvel kapcsolatos ismereteket járnak körül; 
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési területe az erkölcsi nevelés. Megvalósulását jelen tan-
tervben kiemelten is szolgálja több kompetenciaterületre kidolgozott program. Ezek egyike az 
anyanyelvi kommunikációs program, amely magában foglalja azokat a magyar nyelv és irodalom-
ban megjelenő fejlesztési követelményeket és közműveltségi tartalmakat, amelyek az életkori sa-
játosságoknak megfelelő beszélgetési témákat kínálnak. 
 

Részcélok 
Az alábbiakban részletezzük a készségek és képességek intenzív fejlesztését, kiépítését, az automa-
tizmusok, rutinok kialakítását szolgáló célokat. 
– Pontos és életkornak és a szöveg nehézségi fokának megfelelő tempójú olvasás- és írástechnika. 
– A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a szövegértés érdekében 

- a beszédhangok helyes képzése, 
- a helyes beszédlégzés, 
- a mondanivalóhoz igazodó beszédtempó, artikuláció, hangintenzitás, hangsúly, hang-

lejtés, 
- a társakkal való kommunikatív együttműködés, 
- a társakra való odafigyelés, 
- az írás jelrendszerének és technikájának begyakorlása, automatizálása, a megfelelő 

írástempó kialakítása, 
- a szóbeli és írásbeli szövegértés és szövegalkotás: a kreatív és a normákhoz igazodó 

anyanyelvhasználat, amely magába foglalja az adatgyűjtést és az adott témában való 
kutatás eljárásainak elsajátítását, 

- az információk felhasználását, szűrését, csoportosítását, tömörítését, a vázlatkésztést, 
- az információk összefoglalását, rendszerezését, 
- a szövegtanulási technikákat, egyedi tanulási stílusok kialakítását, 
- a megtartó emlékezet határainak kiterjesztését. 

– Szókincsfejlesztés. 
– A közlési helyzet – hely, idő, szereppartnerek, kommunikációs szándékok – értelmezése és ér-

tékelése. 
– A közlési helyzetnek, a beszélő szándékának és az elérni kívánt hatásnak adekvát – verbális és 

nonverbális – kommunikációs magatartás. 
– A különböző közlő, leíró, befolyásoló és kapcsolatápoló szövegműfajok nyelvi és nem nyelvi 

sajátosságainak alkotó alkalmazása. 
– Olvasási, szövegalkotási és szövegtanulási stratégiák elsajátítása. 
– Lineáris és hipertextuális olvasási stratégiák kialakítása. 
– Nyelvhasználati önellenőrzés, önkorrekció. 
– Tapasztalatszerzés a mondat, a szöveg szabályszerűségeinek megfigyelésében, felismerésében. 

– A helyesírási készség megalapozása. 
– Eszköztudások elsajátítása és alkalmazása: digitális, könyvtár- és egyéb forráshasználat. 
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Fejlesztési követelmények  
A szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület többféle anyanyelvi kompetencia fejlesztését fog-
lalja magában. Ezek sok szállal kapcsolódnak egymáshoz, bonyolult rendszert alkotnak. Fejlődésük 
összefügg, a gyakorlatban elválaszthatatlanok egymástól. Most is csupán csak a könnyebb értel-
mezhetőség miatt kerül sor az összetevők fejlesztésben betöltött szerepének egymástól elkülönült 
bemutatására. 
 
Éves időkeret - Óraszámok 
Évfolyam 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 
Alapóraszám 448 320 288 

 
A Magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben a TAN-ösvény délelőtti 
idősávjában dolgozzuk fel a tananyagtartalmakat, de a tartalmak feldolgozása más foglalkozások 
keretében is zajlik. 
 

 Anyanyelvi kompetenciához kapcsolódó területek 
Fejlesztési terület NAT-hoz Kompetenciaterületek 
1. Az olvasástanu-
lás előkészítése 

Magyar nyelv és irodalom, 
Testnevelés, 
Művészetek 

Művészeti, 
Természettudományos 
technológiai, 
Kulturális, Digitális 

2. Írásbeli nyelv-
használat alapo-
zása 

Magyar nyelv és irodalom, 
Testnevelés, 
Művészetek, 
Matematika 

Művészeti, 
Természettudományos 
technológiai, 
Kulturális, Digitális 

3. Beszéd – be-
szédértés – szóbeli 
szövegalkotás  

Magyar nyelv és irodalom, 
Környezetismeret, természettudomány, Történelem, 
Matematika, Digitális kultúra, 
Művészetek 

Művészeti, 
Természettudományos 
technológiai, 
Kulturális, Digitális 

4. Olvasás - az 
írott szöveg meg-
értése 

Magyar nyelv és irodalom, 
Környezetismeret, természettudomány, Történelem, 
Matematika, Digitális kultúra, 
Művészetek 

Művészeti, 
Természettudományos 
technológiai, 
Kulturális, Digitális 

5. Írás – íráshasz-
nálat- írásbeli szö-
vegalkotás  
 

Magyar nyelv és irodalom, 
Környezetismeret, természettudomány, Történelem, 
Vizuális kultúra, 
Digitális kultúra, 

Művészeti, 
Természettudományos 
technológiai, 
Kulturális, Digitális 

6. Anyanyelvi kul-
túra - anyanyelvi 
ismeretek 

Magyar nyelv és irodalom, 
Környezetismeret, természettudomány, Történelem, 
Művészetek, 
Digitális kultúra 

Művészeti, 
Természettudományos 
technológiai, 
Kulturális, Digitális 



10 
 

Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 1. Az olvasástanulás előkészítése 

Előzetes tudás Iskolaérettség 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az olvasástanulás célja a napi rendszerességgel ismétlődő tevékenység a kö-
zös beszélgetés, a mindennapi mesemondás és a ritmust érzékeltető versmon-
dás. A közös élmény erejével, a csoport és a csoporttagok életével kapcsolatos 
őszinte beszélgetésekkel alapozzák a szociális kompetenciák fejlődését (közel 
hozzák egymáshoz a gyerekeket, fokozzák összetartozásuk érzését), oldott 
légkört teremtenek a tanuláshoz, keretet adnak a szóbeli kommunikáció (a be-
széd, a szóbeli szövegértés), a kognitív képességek és az erkölcsi érzék fejlő-
déséhez. A mesemondás soha nem oktató célzatú, hanem magáért a mesehall-
gatás élményéért való, a belefeledkezés, a gyönyörködés, az átélés, a mesével 
való ismételt találkozás örömével, a képzelet szabad szárnyalásával ajándé-
kozza meg a gyerekeket. A népmesék világa betekintést enged a magyarság 
és más népek kultúrájába, közelebb viszi a gyereket önmaga és a világ meg-
értéséhez. Mesehallgatás közben gyarapodik a szókincs, fejlődik a szövegér-
tés és a belső képteremtés képessége. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, atti-
tűdök 

Kapcsolódási pontok  

 Társas kapcsolatok jellemzői: 
- az énkép, az önismeret 
- a szocializáció 
- a befogadói magatartás 
- erkölcsi, esztétikai érték 
- szókincs 
Beszélgető körrel, napi mesehallga-
tással: 
- a társas kapcsolatok alakítása 
- az énkép, az önismeret fejlesztése 
 - a szocializáció támogatása  
- a befogadói magatartás fejlesztése 
- erkölcsi, esztétikai értékközvetítés 
- szókincsfejlesztés 
Ritmust érzékeltető versmondás  
Oldott csoportlégkör 

Beszédkedv  
Beszédbátorság  
Szabálykövetés  
Kognitív képességek  
Auditív és vizuális észlelés, 
képteremtés  
Beleélés  
Ritmikus mozgások  
Figyelemkoncentráció  
Mozgáskoordináció 

Ének-zene; Testnevelés: helyes 
légzéstechnika 
Vizuális kultúra: képek, kép-
zetek, képi kompozíciók; egy-
szerű (pl. kitalált vagy átélt) 
cselekmény megjelenítése ké-
pekkel (pl. rajzzal, képsorozat-
tal, fotóval) megfelelő hangha-
tásokkal (pl. zörejjel, ének-
hanggal) kiegészítve. 
Dráma és színház: szituációs 
játékok. 
 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, bemutat-
kozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, mese,  

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Vizuális, auditív, kinesztetikus percepciót és a figyelemkoncentrációt fejlesztő já-
tékok önálló feladatként és komplex feladatokba ágyazottan.  
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Az olvasástanulás előkészítése – képességszintek 
Részterüle-
tek: 

A szint B szint C szint D szint 

Kommuni-
kációs kész-
ség  

Részt vesz a 
beszélgető 
körben. 
Gondolatait 
közli. 

Követi a beszél-
getés menetét. 
Érdeklődik a tár-
sak mondaniva-
lója iránt. 
Értelmes monda-
tokkal közli a 
gondolatait. 

Bekapcsolódik a be-
szélgetésbe. 
Bátran beszél. 
Türelmesen meghall-
gatja a társait. 

Spontán beszéde tu-
datossá alakul.  
Igazodik a beszélge-
tés csoportban kiala-
kult szabályaihoz. 
Megérti társai gon-
dolatait, érzéseit, és 
reagál a hallottakra.  
Nem tér el a témától. 

Kognitív ké-
pességek  

Várja a mese-
hallgatás rítu-
sát. 

Van kedvenc 
meséje, amit szí-
vesen meghallgat 
ismételten is. 

Több összefüggő mon-
dattal reagál a hallot-
takra. 
Tovább szövi a mese 
fonalát. 
Helyszínnel, helyzettel, 
szereplőkkel kapcsola-
tos egyszerű kérdésekre 
tud válaszolni. 

Hosszabb mesék kö-
vetésére is képes. 
Kifejezően mesél má-
soknak. 
Kérdéseket tesz fel a 
témával kapcsolat-
ban. 

 Rajzot készít a 
meséhez. 

Eljátssza társai-
val a mesét. 

Elképzeli a helyszínt, a 
helyzeteket, szereplőket 
stb. (belső képek akti-
válása). 

Kreatívan mesét al-
kot. 

Mondókákkal, versekkel kísért nagy és finommozgást fejlesztő játékok.  
Grafomotoros, a kéz izomzatát mozgató mondókákkal, versekkel kísért játékok.  
Játékos artikulációs- és légzőgyakorlatok végzése hangutánzó gyakorlatokkal és 
ritmusos mondókákkal, bővülő mondatok utánmondásával.  
A levegő felhasználás gyorsítását és lassítását lehetővé tevő hangutánzások.  
Az artikulációs izomzat erősítése, akusztikomotoros képességek fejlesztése 
nyelvtörőkkel, nehéz szavak utánmondásával. 
A beszédritmus megfigyelése és utánzása versekben, mondókákban, mondatok-
ban. Beszédintonáció megfigyelése és alkalmazása mondatokban, szövegekben, 
mesemondáskor, nyelvi játékokban. 
Különféle zajforrások hangjának elkülönítése. Hangfelismerő játékok. 
Szókincsfejlesztés képolvasással, tematikus szógyűjtésekkel, szóláncokkal, szó-
játékokkal, szövegkörnyezetben való értelmezéssel, szómagyarázatokkal. 
Hallott/olvasott mesék tartalmának felidézése, elmondása.  
Beszélgetés a hallott/olvasott/tanult dolgokról. 
A kézügyességet fejlesztő változatos feladatok. 
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Tempó, rit-
mus, emlé-
kezet 

Megjegyez rö-
vid verseket, 
mondókákat, 
az elmondáso-
kat utánzó 
mozgásokkal 
kíséri. 

Érzékeli a versek 
ritmusát. 

A versmondást össze-
kapcsolja mozgással. 

Képes a vers ritmu-
sának érzékelteté-
sére. 

 
 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 2. Írásbeli nyelvhasználat alapozása 

Előzetes tudás 
Iskolaérettség 
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képességfejlő-
dése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az alapozás az írásbeli nyelvhasználat elsajátítását készíti elő, alapozza meg. A 
fejlesztő munka arra irányul, hogy minél zavartalanabbak, minél inkább öröm-
szerzőek legyenek az új nyelvi tevékenységek: az olvasás és az írás elsajátítása. 
Ez nemcsak az eredményesség, hanem a kezdeti tanulási motiváltság megőrzése 
és tovább fejlesztése érdekében is elengedhetetlen, hiszen a kezdeti tanulási si-
keresség képezi az élethosszig tartó tanulás egyik legfőbb alapját. Az e területen 
folyó alapozó munka folyamatában különösen kitüntetett szerepe van a differen-
ciálásnak, a személyre szabott fejlesztésnek, mert ez teremti meg a feltételét an-
nak, hogy a gyerekek akkor kezdjék el az olvasás és az írás jelrendszerének el-
sajátítását, amikor arra már felkészültek, és olyan tempóban haladjanak a tanulás 
folyamatában, amelyik leginkább megfelel egyéni fejlődésüknek, fejleszthető-
ségüknek, amelyik igazodik sajátos nevelési igényeikhez.  

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pon-
tok  

A figyelem tartósságának, a megfigyelés 
pontosságának fokozása, követő szem-
mozgás  
Auditív és vizuális ingerek sorba rende-
zése  
Alak-háttér megkülönböztetése 
A relációs szókincs tartalmának 
pontosítása  
Fonémahallás: a hangok szeriális 
meghatározottsága a szavakban  
A szavak kezdő és utolsó hangjának 
auditív leválasztása 
A hangok száma és helye a szavakban 
A beszéd tagoltsága (tapasztalati úton 
történő tudatosítás) 

Nagy és finommozgások, beszéd-
mozgás  
Beszédhanghallás, tudatosodó hang-
képzés  
A saját test érzékelése, testséma  
Tájékozódás térben, síkban  
Oldaliság (lateralizáció)  
Szem, fül, kéz, láb dominancia  
Szem-kéz koordináció  
A két kéz tevékenységének össze-
hangolása  
Auditív és vizuális észlelés  
Formaérzék, arányérzék  
A finommotorika és a gondolkodás 
kapcsolatának erősítése  

Vizuális kultúra: 
ábra, illusztráció, 
reprodukció. 
 
Ének-zene: ritmus, 
tempó, dallam. 
 
Matematika, Testne-
velés: irányok azo-
nosítása, megneve-
zése 
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A hang és a jel összekapcsolása 
Írásalapozó jelek vázolása 
Taneszközök és használatuk 
Önálló feladatvégzés alapozása  
Gyermeklexikonok használatának alapo-
zása 
Könyvtári látogatások, könyvkölcsönzés 
szabályai 
Az életkori sajátosságoknak megfelelő 
elektronikus ismeretszerzés  
Önálló tanulás alapozása 
Az olvasás és az írás megtanulásának 
előkészítése  
Mozgáskoordináció  
A mozgás és a ritmus kapcsolatának 
megerősítése  
Az ujjak mozgékonyságának fejlesztése  
Beszédlégzés, tiszta artikuláció  
A fonémahallás tökéletesítése  
Testtudat, egyensúlyszabályozás  
Biztonságos tájékozódás  
Viszonyítások, relációs szókincs elsajátí-
tása  
A dominancia megerősítése  
 

Figyelem, megfigyelés, emlékezet  
Szerialitás  
Ritmusérzék 
Nyitottság, kíváncsiság, céltudatos-
ság, kezdeményezőkészség 
Önálló tanulási képesség 
Szabálykövetés 
Önállóság 
Tudatos normaalkalmazás 
Önkifejezés 
A nyelvi és nem nyelvi jeleket (áb-
rák, képek, térképek) egyaránt tartal-
mazó szöveg értelmezése 
A kommunikációs helyzethez, il-
letve a partner a partner előzetes is-
mereteihez való alkalmazkodás 
Könyvtárhasználat, internet-, szótár-
, lexikonhasználat  
Adatokkal (információval) való mű-
veleti képességek – válogató, osztá-
lyozó, rendszerező képesség 
Adatgyűjtés megadott szempontok 
alapján 
Logikai képességek: összehasonlítás 
(azonosítás-megkülönböztetés), ana-
lízis, szintézis, általánosítás, követ-
keztetés, absztrakció, konkretizálás, 
csoportosítás, szabálykövetés 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Nagymozgás, mozgáskoordináció, finommotorika, szerialitás, lateralitás, fonéma-
hallás, betű, hang, beszédhang 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

A testrészek nevének gyakorlása. 
A tájékozódás gyakorlása térben és síkban játékos és valódi helyzetekben.  
A helyzetet meghatározó kifejezések (relációs szókincs) megismerése és használata 
játékos és valódi szituációkban és tapasztalatszerzéssel (alatt, felett, mellett, között, 
közelebb, távolabb stb.). 
A tér és a síkbeli viszonyok hármas tagoltságának gyakorlása cselekvéssel, verbáli-
san, játékos és valódi helyzetekben is (hol? honnan? hová?). 
A síkbeli balról jobbra indított tevékenység gyakoroltatása, bal, jobb játékos gya-
korlása sajáttesten, saját testhez viszonyítva. 
Eseményképek időrendi sorba rendezése (előbb, később, most, majd, azután stb.). 
Vizuális differenciálás és diszkrimináció fejlesztéséhez kapcsoltan forma és alakfel-
ismerési játékok (tárgyakon, képeken, elvont jeleken). 
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Kéz-szem koordinációt fejlesztő játékok (zseblámpás követések, labirintusok, átraj-
zolások). 
Az auditív differenciálást és diszkriminációs képességet fejlesztő játékokhoz kötöt-
ten hangleválasztások, hangbújtatások, beszéd, értelmetlen szósorok ismétlése 
Hangok kiemelése szavak elejéről, végéről, belsejéből. 
A mondatok szavakra, a szavak szótagokra, a szótagok hangokra tagoltsága játékos 
feladatokban: szófűzések, fogyasztások. 
Mondatalkotások képekről. 
Szótagolás, hangokra bontás, a hangok szintézisével hangösszevonások, szavak al-
kotása. Hangok és jelek összekapcsolása. 
A vizuális, auditív és a beszédmotoros elemek együttesének megfigyelését és ösz-
szekapcsolását szolgáló feladatok. 
Az íráselemek nagyformátumú és vonalközben történő vázolása. 
Ceruzafogás, nyomatékképzés gyakorlása. 
Az önálló feladatvégzés lépéseinek gyakorlása: néma olvasás, szóbeli és írásbeli 
instrukció értelmezése utáni önálló feladatvégzéssel, differenciáltan, az egyéni kü-
lönbségekhez igazodva. 
Képek és a szövegek összefüggésének megfigyelése. 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek jellemzőinek felismerése, művek csoporto-
sítás. 
Könyvtárlátogatás. 
Válogatás a korosztálynak készült könyvekből: leporellók, képeskönyvek, képregé-
nyek mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek megfigyelése. 
A könyvtárban szokásos viselkedési szabályok tanulása, gyakorlása. 
Szavak jelentésének kikeresése gyermeklexikonokból, tanári segítséggel. 
Könyvkölcsönzések a szerzők és a művek címének alapján. 
Keresések a könyvekben a tartalomjegyzék és az oldalszámok alapján. 
Olvasás és képnézegetések gyermekújságokban, az újságok szerkesztésének jellem-
zői (pl. rovatok). 
Kedvenc újságok, újságcikkek ajánlása másoknak. 
Beszámoló kedvenc könyvekről. 
Kedvenc könyvek közös olvasása. 
A könyv bibliográfiai adatainak megkeresése: író, cím, kiadó, a kiadás éve. 
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Az írásbeli nyelvhasználat alapozása – képességszintek 
 
Részterületek: A szint B szint C szint 
Auditív és vizu-
ális észlelés 

Utánmondással, helyes 
beszédlégzéssel elmond 
verseket, mondókákat. 

Utánoz mozgássorokat. 
Versmondását, a mondó-
kázását mozgással kíséri. 

Meg tudja különböztetni a 
hangokat, és utánzással 
tisztán ejti ki őket. 

Testséma Megfigyeli testrészeit. Megnevezi a testrészeit.  A testséma és az egyen-
súlyszabályozás kialakult.  

Relációs szó-
kincs 

Utasításra változtatja 
testhelyzetét, irányok 
szerint mozgat bábukat, 
tárgyakat. 

Megérti az irányokat, vi-
szonyításokat kifejező 
szavakat. 
Páros testrészeit irányok 
szerint megkülönbözteti.  

Nagy-, finom - és beszéd-
mozgása összerendezett, 
megbízható a szem-fül-
kéz-láb koordinációja. 
Az irányokat tükörképen 
is felismeri.  
Biztonsággal használja a 
relációs szókincset. 
Biztonsággal tájékozódik a 
térben és a síkban. 

Mozgáskoordi-
náció, finom-
motorika 

Formakövető mozgáso-
kat végez (fonalazás, 
agyagozás, gyöngyfű-
zés, kötés, testtel for-
mázás stb.). 

Két kezét összehangoltan 
mozgatja. 
Követő szemmozgásra 
képes.  
Auditív és vizuális inge-
reket sorba rendez. 
Térbeli formák síkbeli 
ábráit felismeri. 

Határozottá vált az oldali-
sági dominancia. 
Megfigyeléseit figyelem-
mel irányítja, auditív és vi-
zuális ingerek összehason-
lítására képes. 
Egyszerű algoritmusokat 
követ.  
Felfedezi a rész-egész kap-
csolatot.  
Képes az alak-háttér szét-
választására.   
Auditív és vizuális ingere-
ket összekapcsol, ilyen in-
gersorokat követ.  

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 3. Beszédkészség, szóbeli szöveg megértése és alkotása 

Előzetes tudás 
A beszédre, a beszédkészségre, a szóbeli szöveg megértésére vonatkozó, az 
adott korosztály képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A fejlesztés középpontjában ezen a területen az igényes szóbeli kommunikáció 
megalapozása áll: a szóbeli gondolatközlés tartalmának, nyelvi megformáltsá-
gának és hangzó oldalának csiszolása, finomítása. Az egyéni, a páros és a cso-
portos beszédhelyzetekben a gyerekek anyanyelvi tapasztalatok birtokába jut-
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nak, kipróbálhatják alakuló kommunikációs képességeiket, az önkifejezés szó-
beli formáit, nyelvhelyességi szabályokat ismernek meg és alkalmaznak, to-
vább fejlesztik szókincsüket, aktivizálják verbális és nem verbális eszköztáru-
kat. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmé-
nyek: 
képességek, készségek, 
attitűdök 

Kapcsolódási pontok  

 A beszéd és a szövegek tartamának és a 
beszédfonetikai eszközök összefüggései 
A beszéd tartalma, hangzása, stílusa, 
hanglejtése, és a metakommunikáció ösz-
szefüggései 
A szövegalkotás szabályai: mondatok 
összekapcsolása változatos és egyre 
nehezedő formában 
A mindennapi érintkezés viselkedési 
szokásai, kapcsolódó nyelvi fordulatai 
Nem nyelvi kommunikációs elemek a 
beszédben 
Tömörítés 
Vita, egyetértés, ellenvélemény 
Helyes beszédlégzés: a levegővel való 
gazdálkodás, levegővétel, szünettartás 
Helyesejtés: mássalhangzó kapcsolatok és 
magánhangzó időtartam mássalhangzó-
torlódások 
Hanglejtés, hangsúly, beszédfonetikai esz-
közök  
 
Beszélgető körrel, mesemondással, szituá-
ciós játékokkal:  
- beszélgetés; a beszélgetésbe való bekap-
csolódás; az értelmes gondolatközlés  
- a társakra figyelés  
- érzelmek kifejezése, megélése 
- egymás iránti érzékenyítés 
- egymásra hangolódás, Szóbeli közlések 
tartalmi és nyelvi kritériumoknak való 
megfelelése:  
- a szókincs bővítésével, pontosításával 
- jelentésárnyalatok érzékelésével 
- mondatalkotásokkal 

Beszédértés  
Szóbeli szövegalkotás  
Helyzetfelismerés, alkal-
mazkodás a beszédhely-
zethez  
Önismeret  
Kooperáció  
Figyelem  
Megfigyelés 
Koncentráció  
Lényegkiemelés  
Nyelvi igényesség  
Kreativitás  
Szövegkoherencia  
Érzelmek, beszélői szán-
dék kifejezése  
Kérdezés-válaszadás  
Megfigyelés, emlékezet, 
reprodukció  
Beszédhanghallás  
Beszédmozgások, beszéd-
légzés, hangképzés, arti-
kuláció, beszédritmus és -
tempó, hangerő, hanglej-
tés, hangsúly  
A tanultak alkalmazása új 
feladathelyzetekben 
A szöveg mikrostruktúrá-
jának (mondaton belüli vi-
szonyok) a megértése 
A mondatok közötti logi-
kai kapcsolatok megértése  
A szövegben ábrázolt sze-
repek (magán és publikus) 
meghatározása  

Minden terület: összefüggő 
beszéd, érvelés 
Természettudomány: önfenn-
tartás, légzés 
Művészetek: Műalkotások 
megfigyelése, jellemzése, ér-
telmezése, értékelése. Média-
szövegek közötti különbsé-
gek (pl. televíziós műsortípu-
sok, animációs mesefilmek, 
sorozatok) felismerése saját 
médiaélmények felidézésén, 
megjelenítésén (pl. szerepjá-
ték) és közvetlen példákon 
keresztül 
Digitális kultúra: vlog, vi-
deóchat, videókonferencia, 
online tanulás videók alapján 
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- szavak beszerkesztésével mondatokba  
- mondatkapcsolásokkal  
- beszélői szándék érzékeltetésével 
Szókincs fejlesztése: rokon és ellentétes 
jelentésű szavak, szinonimák, fő fogalmak 
az olvasmányokhoz és a beszélgetések tar-
talmához igazítottan 
Beszédértés, beszédhasználat: szóbeli köz-
lések, kérdések, feladatadás, mesék, rövid 
szövegek megértése, az értés visszajelzése 
(reprodukálással, verbális válaszadással, 
cselekvéssel) 
A beszéd hangzó oldalának fejlesztése: rit-
mikus mondókák, versek, nyelvtörők, rö-
vid szövegek pontos, kifejező elmondásá-
val, tréningszerű ismétlésével, összekap-
csolásával testmozgással, zenei és ritmus-
kísérettel.  
A tématartás gyakorlása 
Páros, kiscsoportos formában szóbeli szö-
vegalkotó gyakorlatok a kommunikációs 
tapasztalatok felhasználásával:  
- szerepjátékok  
- szógyűjtő játékok (szinonimák, ellenté-
tek, rokon értelmű szavak) 
- szavak mondatba foglalása jelentésár-
nyalatokkal  
- a párbeszédes forma jellemzői 
- párbeszéd, utánzása, módosítása, bemu-
tatása társaknak  
- párbeszédek alkotása mindennapi élet-
helyzetekben (köszönés, bemutatkozás, 
megszólítás, kérdezés, válaszadás)  
Kérésre, felszólításra tevékenységek, moz-
gások, mozdulatok végrehajtása  
Ismert versek, szövegek reprodukálása 
többféle hangsúllyal; a mondatfonetikai 
eszközök alkalmazásával 
Versek, szövegek felkészülés utáni bemu-
tatása hallgatóság előtt 
Helyesejtés: hanglejtés és nyomaték 
A lényeges és kevésbé fontos információk 
elkülönítése: tempó, szünet, nyomaték, 
hanglejtés 

A kommunikációs hely-
zethez, illetve a partner-
hez való alkalmazkodás 
Kérdezéstechnika 
Intonációs érzékenység 
Helyesejtés 
Auditív és vizuális figye-
lem, differenciálás, emlé-
kezet, auditív és vizuális 
szeriális készségek 
Logikai képességek: ösz-
szehasonlítás (azonosítás-
megkülönböztetés), analí-
zis, szintézis, általánosí-
tás, következtetés abszt-
rakció, konkretizálás, cso-
portosítás, analógiák felis-
merése és követése 
Együttműködési készség: 
tolerancia, segítőkészség, 
konszenzuskeresés, konf-
liktuskezelés, alkalmazko-
dás, empátia, decentrálás, 
nézőpontváltás, kritikus-
ság, tapintat, szabályköve-
tés, kezdeményező-
készség, előítélet-mentes-
ség 
Én-képességek: önérvé-
nyesítés, önkifejezés, ön-
meghatározás adott kom-
munikációs helyzetben 
A kommunikációs hely-
zethez való alkalmazko-
dás, a humor, a gúny, az 
irónia és a túlzás nyelvi 
eszközeinek értelmezése 
és használata 
Tématartás 
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A hosszú mássalhangzókat tartalmazó sza-
vak helyesejtése 
Zöngés, zöngétlen mássalhangzók ejtése 
A helyes artikuláció 
Hangerő, hangsúly, hanglejtés, artikulá-
ció, tempó és szünet együttes alkalmazása 
a felolvasáskor 
Kerekasztal-beszélgetés 
Személyközi kommunikációban a helyzet-
hez és a partnerhez igazodó: artikuláció, 
tempó, mondatfonetikai eszközök alkal-
mazása 
Monologikus és dialogikus beszédformák 
Párbeszéd: szereptartó és szerepadogató 
dialógus 
Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Betű, hang, beszédhang, beszédértés, beszédhasználat, szókincsfejlesztés, artiku-
láció, hangerő, hangsúly, hanglejtés, tempó, szünet, beszédértés, testtudat, térérzé-
kelés, párbeszéd, kommunikáció 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Beszédlégzés, beszédészlelés, fonetika: hangok, hangkapcsolatok, szavak, szóso-
rok, mondókák, versek, nyelvtörők, bővülő mondatok, szövegek helyes levegőgaz-
dálkodással történő utánmondása, artikulációs ügyesség fejlesztése. 
Hangok zöngésségének, időtartamának tapasztalása, megfigyeltetése. 
Légzőgyakorlatok és beszédfonetikai elemek összekapcsolás. 
Légző és stílusgyakorlatok összekapcsolása. 
A helyes beszédlégzés és pótlevegő vétel gyakorlása beszéd közben, szövegek fel-
olvasásával. 
Szünet, hatásszünet, metakommunikációs elemek használata a tartalom jobb meg-
értetése érdekében. 
A hangerő, tempóváltás és a hangsúlyozás szerepének gyakorlása drámapedagó-
giai és valódi helyzetekben is. 
Helyesejtés: 
Másképp írjuk-mondjuk, mássalhangzó-torlódások, a hangok időtartamában eltérő 
szavak (sok, sók, hal, hall) ejtése. 
Mondatok reprodukálása helyesejtéssel, az intonáció hozzáigazítása a mondaniva-
lóhoz, hangsúly, emelkedő és ereszkedő hanglejtés reprodukálása és gyakorlása 
beszéd és drámapedagógiai helyzetekben. 
A lényeges mondanivaló kiemelése hangsúlyozással, nyomatékosítással. 
Szókincsfejlesztés: 
Szinonimák, ellentétes és általános (fő fogalom) jelentésű szavak gyűjtése, értel-
mezése a szövegkörnyezetben elfoglalt helyük szerint, nyitott mondatokba és szö-
vegekbe való behelyezéssel. 
Különféle stílusú szavak, kifejezések gyűjtése adott kommunikációs helyzetben. 
Szakszókincs alapozása más tantárgyak szókészletéből. 
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Állandó szókapcsolatok gyűjtése. 
Ritkán használt szavak gyűjtése, tartalmi pontosítása. 
Hiányos mondatok/szövegek kiegészítése hiányzó szóval. 
Rokon értelmű szavak árnyalatnyi különbségének felfedezése, gyakorlása mon-
datba foglalásokkal. 
Barchoba és activity-szerű játékok. 
Beszédértés, beszédhasználat: 
Szfinx szójáték (pl. libarigólya). 
Szóbeli közlések, kérdések, feladatadás, mesék, rövid szövegek megértése, az értés 
visszajelzése, reprodukálása, verbális válaszadással, cselekvéssel. 
Beszélgetések adott és szabadon választott (a gyerekeket érdeklő) témákban, kér-
désfeltevések, a kérdésekre történő adekvát válaszadás. 
Mindennapi beszédfordulatok, udvariasság, megszólítás, tegezés, magázás és ezek 
váltogatása valódi és drámapedagógiai helyzetekben. 
Viselkedés mindennapi élethelyzetekben (pl. boltban, orvosnál, telefonáláskor, az 
iskola különböző helyszínein, családban).  
A kommunikáció hozzáigazítása a szituációhoz, helyzethez és helyszínhez, a be-
szélgető partnerhez.  
A mondanivaló nem verbális eszközökkel történő kiegészítése/kísérése, hangsú-
lyozása. 
Beszéd nélküli kommunikációs helyzetek megfigyelése, értelmezése és eljátszása. 
Mondatok összekapcsolása történetté, hiányos történetek kiegészítése. 
Összefüggő mondatok megfogalmazása képsorokról, esemény sorrendekről, saját 
élményekről. 
Szövegek, mesék tartalmának elmondása. 
Rövid, néhány mondatos beszámoló és vélemény megfigyelésekről, eseményekről, 
viselkedésmódokról. 
Történetek tanulságának megfogalmazása.  
Nem nyelvi kommunikáció és a különféle beszéd, felolvasási, előadói helyzetek 
összekapcsolása. 
Kifejező, beszédfonetikai eszközök felhasználásával, hangsúlyozással, megfelelő 
hanglejtéssel, szünettartásokkal, szemkontaktus tartásával végzett előadások, fel-
olvasások. 
Felolvasások, hosszabb közlések, figyelő követésének gyakorlása. 
Mások véleményének, beszédtartalmának meghallgatása, egymásra figyelés gya-
korlása. 
Vélemények árnyalt megfogalmazása mások mondandójáról, viselkedésről, tár-
gyakról, jelenségekről, olvasottakról. 
Játékok szabályának, üzenetek, felhívások, figyelmeztetések tartalmának megér-
tése és tolmácsolása. 
Olvasmányok, elbeszélések tartalmának tömörítése néhány mondatba, szóba. 
Tömörített vázlat segítségével tartalom elmondása. 
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A kulturált vita szabályainak gyakorlása drámapedagógiai és valódi helyzetekben, 
saját vélemény egyértelmű megfogalmazása, képviselése vitában, mások vélemé-
nyének meghallgatása, kompromisszumkeresések. 
Párbeszédes formák gyakorlása. 
Kommunikációs szerepcserék. 
Szólások és közmondások szimbolikus jelentésének megértése. 
Gyermeklexikonok használata. 
Vita és a vita megfigyelése és elemzése (vita megfigyelővel). 
Kapcsolatápoló szövegtípusok gyakorlása: csevegés, sztorizás; monologikus és di-
alogikus szövegalkotás, dramatikus játék, szerepcsere. 
Lényegkiemelő felolvasás. Dramatizálás.  
Helyesejtési gyakorlatok: magánhangzó-párok hosszú-rövid. 
A mondatfonetikai eszközök megfigyelése. 
Kérdés-válaszpárok alkotása (félreproduktív, szövegkiegészítéses és kreatív szö-
vegalkotással). 
Párbeszédek eljátszása. 

1. adott témára szempontváltással: a partner számára újszerű tartalmak vál-
toztatásával, 

2. a párbeszéd helyesírásának gyakoroltatása, 
3. a mondatvégi írásjelek gyakorlása a beszélő szándékának figyelembevé-

tele. 
Különféle párbeszédek felolvasása szempontváltással, a mondatfonetikai eszközök 
alkalmazásával. Szempontok: a kommunikációs helyzet jellemzése (tér, idő, alka-
lom, szereppartnerek viszonya stb.). 
A párbeszédhez kommunikációs helyzet alkotása (Kik, hol, mikor, milyen céllal). 
"Hírolvasás” szempontváltással: cél, hallgató, helyszín stb.: a lényeges és kevésbé 
lényeges információk megkülönböztetése: szünettel, tempó és hangerőváltással, 
nyomatékkal, intonációval. 
A beszélgetés levezetése a vita és a beszélgetés normáinak betartásával (mások 
véleményének meghallgatása, az ellenvélemény tényszerű megfogalmazása, állí-
tások megfogalmazása indoklással). 
Tanácskérés. 
A probléma átfogalmazása. 
A problémamegoldás lehetőségeinek felvázolása. 
Az én véleményem szerint… kezdetű mondatok alkotása. 
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Beszédkészség, szóbeli szöveg megértése és alkotása – képességszintek 
Részte-
rületek 

A szint B szint C szint  D szint E szint F szint 

Beszéd-
készség, 
szóbeli 
szöveg 
megér-
tése  

Kérdésre 
mondattal vá-
laszol.  

Követi a beszélgetést, 
válaszol a kérdésekre. 

Megérti a szóbeli uta-
sításokat. 

Megért egyszerű me-
takommunikációs 
jelzéseket.  
Követi a hosszabb 
szóbeli magyarázato-
kat. 
Értelmező kérdése-
ket képes feltenni a 
vita során.  
Képes a konfliktus 
azonosítására. 
Képes a tények és a 
vélemény megkülön-
böztetésére.  
Reagál a vitában el-
hangzott érvekre. 

Azonosítja a vitapart-
ner érveit. 
Képes megkülönböz-
tetni a konszenzusos 
és a kompromisszu-
mos megoldást.  
A meggyőzési, rábe-
szélési technikákat ké-
pes azonosítani.  
Felismeri, ha érzelmei 
eluralkodnak a vita 
során. 
Felismeri a vita során 
a közös pontokat, 
amelyek a lehetséges 
konszenzus felé vihet-
nek. 

Érzelmeit hát-
térbe szorítva a 
vita tartalmára 
koncentrál. 

Beszéd-
készség, 
szóbeli 
szöveg 
alkotása 

Tisztán ejti a 
hangokat. 

Érthetően beszél, érzékel-
teti az időtartamot.  

Helyes kiejtéssel és 
hanglejtéssel beszél. 

Beszéde jól érthető, 
hangerejét a helyzet-
hez igazítja. 

Versmondás, mesélés, 
prózai szövegmondás 
közben alkalmazza az 
értelmi szünettartást, 
kapcsolatot tart a hall-
gatósággal. 

  

  Kérdésekre 
válaszol. 

Kérdésre egész mondattal 
válaszol.  
  

Követi a beszélge-
tést, válaszol a kér-
désekre. 

Beszélgetés közben 
alkalmazkodik a 
kommunikációs 
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Kérdésekre kibővíti 
a mondatait. 

helyzethez, kérdése-
ket tesz fel, és vála-
szol a hozzá intézett 
kérdésekre. 

  Részt vesz 
beszélgetés-
ben.  
Helyesen al-
kot mondatot. 
Rövid mesét, 
verset el-
mond segít-
séggel. 

Ismeri a köszönés és a ké-
rés különféle módjait. 
Több mondatot összekap-
csol.  
Szövegmondáskor érzé-
kelteti a mondat végét. 
Felidézi olvasmányai tar-
talmát. 
Szöveghűen mond verset. 

A helyzetnek megfe-
lelően köszön, szólít 
meg, kér. 
Pontosan közvetít 
üzeneteket. 
Gondolatait tömöreb-
ben és bővebben is el 
tudja mondani. 
Verset, prózai szöve-
get pontosan és értel-
met kifejezően mond. 

Beszélgetés közben 
az elfogadott illem-
szabályok szerint re-
agál a hallottakra, fi-
gyel társaira. 
Segítő feljegyzés 
alapján beszámol 
megfigyeléseiről, ol-
vasmányairól, ese-
ményekről. 

Verset, prózai szöve-
get pontosan, értelmet 
tükrözően és érzelme-
ket kifejezően mond. 

 

  Véleményt 
nyilvánít a 
vita során. 

Véleményét pontosan 
megfogalmazza. 

Képes meghallgatni 
másokat és véle-
ményt alkotni. 

Értő figyelemmel hall-
gatja meg társait és 
vesz részt a vitában. 
Értelmező kérdéseket 
képes feltenni a vita 
során. 

Reagál a vitában el-
hangzott érvekre  
Állításaihoz érveket 
tud megfogalmazni. 

Reagál a vitá-
ban elhangzott 
érvekre, azokra 
érvekkel vála-
szol. 
Felismeri a 
vita során a 
közös ponto-
kat, és képes 
ezek alapján a 
konszenzusos 
javaslat meg-
fogalmazására. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 1. Olvasás – az írott szöveg megértése 

Előzetes tudás 
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képes-
ségfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az olvasástanulás célja, hogy a gyerekek érdekeltek legyenek az olva-
sottak megértésében, az első próbálkozásoktól kezdve keressék az elol-
vasott szó, szókapcsolat, mondat vagy szöveg értelmét. Megismerjék a 
magyarság hagyományait, történelmét írott emlékekből is. 
Olvasásuk a fejlesztés eredményeképpen egyre jobban működő eszközzé 
váljon irodalmi élmények megszerzéséhez, az írásos információhordo-
zók használatához, és kiszolgálja önálló tanulási, információszerzési, 
művelődési igényeiket.  
Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás ki-
alakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző szöveg-
típusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás kialakí-
tása. 

Ismeretek: 
problémák, jelensé-
gek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pon-
tok  

Az olvasás jelrend-
szere, szavak, szókap-
csolatok, mondatok, 
rövid szövegek 
A szövegbefogadás tar-
talma és olvasástech-
nika 
Az elsődleges megér-
téstől a mélyebb meg-
értéshez való eljutás 
szövegelemző művele-
tek alkalmazásával  
Ismeretlen szavak je-
lentésének megisme-
rése 
A szöveg nyelvi meg-
formáltságának, kifeje-
zésmódjának, stílusá-
nak megfigyelése  
Művészi kifejezésfor-
mák, nyelvi eszközök 
szerepének megtapasz-
talása 

Önismeret  
Kreativitás 
Érzelmi viszonyulások, szociális érzékenység  
Erkölcsi ítélőképesség 
Empátia 
Kritikai gondolkodás 
Önkritikusság 
Önkorrekció 
Önérvényesítés 
Önkifejezés 
Önmeghatározás adott kommunikációs helyzet-
ben 
Figyelem  
Megfigyelés 
Analízis 
Szintézis 
Általánosítás 
Következtetés 
Koncentráció  
Lényegkiemelés 
Ellentmondások felismerése 
Szocializáció: (Időbeliség, térbeliség, szereplők 
azonosítása, szereplők egymáshoz való viszonya, 
szereplők tulajdonságai, információ-rangsor) 

Matematika: szö-
veges feladatok. 
Környezetismeret, 
természettudo-
mány: szövegfel-
dolgozás kialakí-
tása. 
Történelem: önálló 
tanulás 
 
Vizuális kultúra: 
Személyes élmé-
nyek és irodalmi 
szöveg alapján ké-
pek készítése. 
Képzőművészeti 
műfajok.  
Az elemi mozgó-
képi szövegalkotó 
kódok felismerése, 
médiaszöveg olva-
sása. 
Kérdések megfo-
galmazása a látott 
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A szöveg tartalmában 
rejlő nevelési lehetősé-
gek felhasználása:  
- az önismeret fejlesz-
téséhez  
- a magyar és az egye-
temes kultúra értékei-
vel való ismerkedéshez  
- a nemzeti identitástu-
dat alapozásához 
- az állampolgári neve-
léshez  
- a környezettudatos 
magatartás fejlesztésé-
hez 
- az erkölcsi és esztéti-
kai értékrend formálá-
sához, komplex esztéti-
kai élmények nyújtásá-
hoz  
 
Anyanyelvi tapasztala-
tok szerzése a megis-
mert szövegek felhasz-
nálásával:  
- a gondolatközlés 
adekvát módjai, nyelvi 
illemtan 
- közlési stílusok (ma-
gyarázó, mesélő, be-
szélgető, udvarias, köz-
vetlen, hivatalos, igé-
nyes, igénytelen stb.)  
- a szavak jelentése 
(cselekvések, történé-
sek, nevek, tulajdonsá-
gok, számok, mennyi-
ségek; hasonló és el-
lentétes jelentés) 
- a szójelentés és a 
mondatban elfoglalt 
hely kapcsolata  
- szótő és toldalék  

Decentrálás 
Kooperáció 
Általánosítások: 
téma megállapítása 
a cím és a téma, tartalom viszonyának megállapí-
tása 
a főtéma és az altémák elkülönítése 
  
Képolvasás  
Jelfelismerés 
Látás, hallás és a beszédmozgás összekapcsolása 
Olvasástechnika 
Szövegértő néma olvasás 
Szövegben való elmélyülés képessége 
Képi és írott információk összekapcsolása 
Belső képek aktiválása, sémák előhívása  
Szövegkoherencia  
Érzelmek, beszélői szándék kifejezése  
Kérdezés-válaszadás  
Megfigyelés, emlékezet, reprodukció  
Algoritmus követése, alkalmazása  
Nyelvi jelenségekkel kapcsolatos megfigyelések, 
nyelvi érzékenység   
Értelmezés  
Lényegkiemelés  
Összefüggések felismerése  
Következtetés  
Véleményalkotás, reflektálás, kritikai olvasás 
Esztétikai értékek felismerése  
A tények és a személyes vélemény közötti kü-
lönbség felismerése  
A szövegben ábrázolt szerepek (magán és publi-
kus) meghatározása  
Nézőpontváltás képessége 
Önálló tanulás   
memoriterek tanulása 
Információs források használata  
Információk felhasználása új feladathelyzetben  
A szöveg mikrostruktúrájának (mondaton belüli 
viszonyok) a megértése 
A szöveg makrostruktúrájának megértése 
A mondatok közötti logikai kapcsolatok megér-
tése  
Cselekményszálak és a szerkezet azonosítása 

információra, is-
meretre, élményre 
vonatkozóan. 
Mesék, gyermek-
irodalmi alkotások 
és azok animációs, 
filmes adaptációi-
nak összehasonlí-
tása, feldolgozása 
Történelem: törté-
netekben a valós 
és a fiktív elemek 
megkülönböztetés 
Művészetek: kife-
jező beszéd, mese-
mondás. 
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- a cselekvések, törté-
nések idejének kifeje-
zése 
- a cselekvő száma és 
személye  
- a tulajdonságok, 
mennyiségek külön-
böző mértékének kife-
jezése 
 
Egyszerűen belátható 
nyelvhelyességi és he-
lyesírási szabályszerű-
ségek megfigyelése:  
- toldalékok (ba, -be, -
ban, -ben, -nál, -nél 
stb.) helyes használata  
- szó elválasztási sza-
bályszerűségek 
- a nagy kezdőbetű 
használata  
- mondatvégi írásjelek  
- felszólítást kifejező 
szóalakok  
- a tiltás kifejezése 
- időtartam a szótőben 
és a toldalékokban  
- az igekötők haszná-
lata  
- kiejtéstől eltérő hang-
kapcsolatok jelölése  
- hagyományos írás-
módú szavak 
- számok írása 
Az olvasástechnika fo-
kozatos tökéletesítése a 
tanulási feladatokat ki-
szolgáló folyamatos, 
szöveghű olvasás el-
éréséhez  
A gyerekeknek készült 
könyvek, segédköny-
vek (lexikon, enciklo-

Hely, idő és személymegjelölések azonosítása, 
kapcsolatuk feltárása elbeszélésben, leírásban, 
társalgásban 
Ok-okozati kapcsolatok a szövegben; párhuza-
mok és ellentétek 
A szöveg igazságtartalmának vizsgálata  
A nyelvi és nem nyelvi jeleket (ábrák, képek, tér-
képek) egyaránt tartalmazó szöveg értelmezése 
Szövegtípusok megkülönböztetése 
Háttérszövegek értelmezése 
Metaforikus jelentés értelmezése 
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pédia, kétnyelvű szó-
tár, elektronikus adat-
hordozók) használata.  
    
A tananyaghoz kapcso-
lódó ábrák, grafikonok, 
táblázatok megfigye-
lése, értelmezése 
Helyesírási szótár 
Szinonimaszótár 
Angol szótár haszná-
lata 
Tájékozódás az inter-
neten 
Keresők: pl.: Google 
Szövegek megkeresése 
és letöltése adott témá-
ban 
Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, bekez-
dés, írásjel, összefoglalás, olvasástechnika, olvasási stratégiák, szövegfel-
dolgozás, kulcsszó, lényeg, tartalom, gondolattérkép, vázlat, főtéma, altéma 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

 Olvasástechnika: 
A levegő helyes beosztása a hosszabb vagy összetett mondatok fölolvasása-
kor 
Gyorsolvasási, fixációs, látótérnövelő gyakorlatok 
Némaolvasási technika begyakorlása 
Szövegfeldolgozás: 
Előfeltevések, jóslatok a cím alapján 
Az olvasmányokhoz köthető saját élmények elmondása 
Az olvasmányok szerkezetének, tagoltságának felfedezése, részekre bontása, 
lényegkiemelés, ezek alapján írásbeli vázlatkészítés tanítói segítséggel 
A szereplők és a mesélő / elbeszélő megnevezése, tulajdonságaik, a történet-
ben betöltött szerepük, fő és mellékszereplők megnevezése 
Oksági viszonyok a szereplők tulajdonságai, tettei és a bekövetkező esemé-
nyek között. 
Pozitív és negatív emberi tettek és kapcsolatok felfedezése, ezekről való vé-
leményalkotás 
Időrendi sorrendek felállítása, hiányzó elemek pótlása 
Az események fontossági sorrendjének felállítása 
Szövegekkel kapcsolatos kérdésfeltevések, megválaszolások, olvasásértést 
vizsgáló feladatok végzése 
Szövegtartalom elmondása 



27 
 

Az olvasottak drámapedagógiai eszközökkel, mozgásos játékokkal történő 
megjelenítése 
Manuális és játék tevékenységek, munkafázisok végzése leírások alapján 
Szövegelemzések gyakorlása: 
Szerkezet, tér idő, következtetések, kulcsszavak kiemelése, tömörítés, bőví-
tés 
Művészeti eszközök keresése a szövegekből, és ezek hatása az olvasóra  
Nyelvi jellemzők gyűjtése a szövegekből 
Az emberi kapcsolatok és érzelmek több szempontú megfigyelése és kritikai 
értékelése a szövegekben 
Az olvasottak tartalmának, problémahelyzeteknek, vagy elképzelt helyzetek-
nek a megjelenítése drámapedagógiai eszközökkel 
Vázlatkészítések gyakorlása egyszerűbb szövegekhez 
Ismeretközlő szövegekhez kérdések megfogalmazása, feladatok készítése 
A tanultak összefoglaló rendszerezése 
Adatgyűjtések művek szerzőiről  
Gondolattérkép készítése 
Képregény készítése 
Dramatizálás 
Különböző szereplők nézőpontjából a történet elmesélése, megjelenítése 
Jellemzések és jellemzett személyek azonosítása. Hibás jellemzésmozzana-
tok kiszűrése. Általánosító állítások és alátámasztó részletek összekapcsolása 
a jellemzésben.  
Általánosítások és kifejleti jóslatok megfogalmazása; műfaji minták sze-
repe a cselekményvezetésben és a szövegszerkesztésben.  A szereplők ki-
hagyhatósága. 
Valószerű és fantasztikus elemek megkülönböztetése. 
A cselekményéhez kapcsolódó képzelt párbeszédek és monológok alkotása. 
Jelenetek illusztrálása. 
Összekevert sorrendű párbeszéd leírása diktálás alapján 
A párbeszédben elhangzó mondatok sorrendezése 
A párbeszéd megadott válaszaihoz kérdések szerkesztése 
Elbeszélő szövegekből rövid hírek, hirdetések, feliratok készítése 
Címek és alcímek alapján a szöveg fő témájának és altémáinak megállapítása 
A bekezdések alapján a szöveg további altémáinak megállapítása (tippelés-
sel, jóslással) 
A bekezdések tételmondatainak megkeresése. 
Bekezdésekhez alcímek alkotása 
Következtetések megfogalmazása, az állítások igazolása a szövegből vett ré-
szekkel. 
Grafikus szervezők használata a szövegfeldolgozás során: 
T-táblázat, gondolattérkép, kifejleti jóslatok 
Az ismeretlen szavak megkeresése: 
Idegen szavak szótára 
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Értelmező szótár 
Angol szótár 
A szövegek alapján kérdések megfogalmazása. 
A kérdésekre válaszkeresés az internet segítségével. (Kulcsszavak meghatá-
rozása, kulcsszó alapján keresés, a keresésekből válogatás, Wikipédia hasz-
nálata) 
A keresési eredmények alapján válaszok megfogalmazása. 
Nagy terjedelmű szöveg távoli eseménymozzanatainak össze 
kapcsolása. A visszautalások szerepének megfigyelése.  Vázlatpontok he-
lyes sorrendbe rakása. 
Hibás történet összefoglaló javítása. Visszatérő motívumok gyűjtése és ér-
telmezése. 
Hiányos szegényes cselekmény összefoglaló mondatok bővítése különféle 
vonzatokkal.  
Egyszerű állításokat tartalmazó mondatok összeépítése egyetlen sokbővít-
ményű eseményösszefoglaló mondattá. 
Képregény készítés. Képregény aláírások készítése. Képregény elemek 
sorba rendezése.  
A szereplők közötti viszony azonosítása 
Azonos témájú szövegek vizsgálata újságban, folyóiratban, irodalmi és köz-
nyelvi szövegekben 
A történetstruktúra szöveges megjelenítése „Csomópontok” A történet-
struktúra képi megjelenítése 
Irodalmi ismeretek: 
A művek csoportosítása tartalmi hasonlóság és műfaji sajátosságok alapján 
A műfajok jellemzőinek megismertetése 
Memoriterek tanulása: 
Szabadon választott versek, szólások, közmondások, verses mese, rövid 
mese vagy meserészlet elmondása a tartalmat kifejező előadásban, az egyéni 
képességekhez igazítottan. Ismeri Kölcsey: Himnusz, Vörösmarty: Szózat, 
Petőfi: Nemzeti dal című művek részleteit. 
Képek keresése adott szövegekhez  
Illusztrációk készítése az olvasott szövegekhez, szócikkekhez 
Témák:  
1. Család, otthon, nemzet – mese, monda, mítosz 
2. Szülőföld, táj 
3. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 
4. Hősök az irodalomban 
5. A 19. századi magyar irodalom elbeszélő költeményei: Petőfi Sándor: Já-
nos vitéz, Arany János: Toldi 
6. Prózai nagyepika: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk és Gárdonyi Géza: 
Egri csillagok 
7. A kerettantervben ajánlottak alapján egy szabadon választott mese vagy 
ifjúsági regény a magyar irodalomból 
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8. A kerettantervben ajánlottak alapján egy szabadon választott ifjúsági re-
gény a világirodalomból 
9. Szabadon választott ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból 
10. Korok és portrék: szabadság, szerelem 
11. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. században 
12. A 20. századi történelem az irodalomban 
13. Szórakoztató irodalom 
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Olvasás – az írott szöveg megértése - képességszintek 
Részterületek A szint B szint C szint D szint E szint F szint 
Olvasás  Ismeri a betűket, 

elolvas szavakat, 
szókapcsolatokat, 
rövid mondatokat. 

Begyakorolt szöve-
get lassú folyama-
tossággal felolvas.  

Szöveghűen, fo-
lyamatosan olvas 
fel ismert szöve-
get.  

Felolvasása értelmes, 
értelmező.  

Ismert szöveg értel-
mét tükröző, él-
ményszerű, az ér-
deklődést fenntartó 
a hangos olvasása.  

Ismeretlen szöveget 
biztonságosan olvas 
fel hangosan. 

Szövegértés Érti az olvasott 
szavak értelmét; 
a megértést moz-
gással, rajzzal, 
egyszerű feladat 
megoldással bizo-
nyítja. 

Érti a mondat értel-
mét. 
Hosszabb és/ vagy 
bonyolultabb szö-
vegben néma olva-
sás közben meg 
tudja jelölni, amit 
nem értett meg. 

Érti a rövidebb 
egyszerűbb szö-
veg értelmét. 
Az ismeretlen 
szavak értelmére 
tud következ-
tetni a szöveg-
környezetből, 
tartalomból. 

Az elolvasott szöve-
get saját olvasata 
szerint értelmezi; 
segítséggel mélyebb 
összefüggéseket is 
felismer, következte-
tések-hez jut. 

Az ismeretlen sza-
vak értelmét biz-
tonsággal ki tudja 
következ-tetni a 
szöveg-környezet-
ből, tartalomból. 
A szövegekben 
megjelenő egysze-
rűbb képeket, alak-
zatokat felismeri, 
értelmezi. 

Az ismeretlen szavak 
értelmét nagy bizton-
sággal ki tudja kö-
vetkeztetni a szöveg-
környezetből, tarta-
lomból. 
Mélyebb össze-függé-
seket önállóan felis-
mer, következteté-
sek-hez jut. 
A szövegekben meg-
jelenő képeket, alak-
zatokat értelmezi. 

  Az olvasmány cí-
mét, illetve illuszt-
rációját kapcso-
latba hozza a szö-
veg tartalmával. 

Kérdésekre felidézi 
az olvasottak tartal-
mát.  

Röviden megfo-
galmazza a szö-
veg részeinek lé-
nyegét; 
néhány össze-
függő mondattal 
beszámol az olva-
sottak tartalmáról.  

Az olvasottak lénye-
gét el tudja mon-
dani. 
Értelmezi az olvasot-
tak tartalmát. 
Képes releváns kér-
dések feltevésére. 

Az olvasottak lé-
nyegét tömören és 
kibővítve is el tudja 
mondani. 
Reflektál az olva-
sottakra. 
Szövegről szóló 
reflexióit érvekkel 
támasztja alá. 
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  Segítséggel képes 
összekapcsolni a 
szöveghez tartozó 
ábrákat, képeket, a 
szöveggel. 

Értelmez a szöveg-
hez tartozó egy-
szerű ábrákat, ké-
peket, gondolattér-
képet. 

Értelmez a szöveg-
hez tartozó össze-
tettebb ábrákat, ké-
peket, gondolattér-
képet. 

Segítséggel képes 
szöveghez kapcso-
lódó, értelmezést 
segítő ábrák, ké-
pek, gondolattér-
kép készítésére. 

Eligazodik egysze-
rűbb táblázatokon, 
grafikonokon. 

Képes szöveghez kap-
csolódó, értelmezést 
segítő ábrák, képek, 
gondolattérkép készí-
tésére. 

  Az iskolai könyv-
tárban könyveket 
nézeget, bemutatja 
kedvenc mesés-
könyvét. 

Segítséggel érdek-
lődésének megfe-
lelő könyvet keres 
az iskolai könyvtár-
ban.   

Segítséggel meg-
adott témának 
megfelelő köny-
vet keres az isko-
lai könyvtárban.   

Önállóan keres 
könyvet az iskolai 
könyvtárban. 

Segítséggel keres 
könyvet a lakóhely-
ének közkönyvtárá-
ban. 

Önállóan keres 
könyvet a lakóhelyé-
nek közkönyvtárá-
ban. 

  Segítséggel szó-
magyarázatot ke-
res gyermeklexi-
kon-ban. 

Önállóan szóma-
gyarázatot keres 
gyermeklexikon-
ban. 

Segítséggel képes 
használni az is-
mert kézikönyve-
ket. 

Önállóan képes 
használni az ismert 
kézikönyveket. 

Ismeri a ha-
gyományos és 
digitális 
könyvtárak 
rendszerét 

Jártas a hagyomá-
nyos és digitális 
könyv- és könyvtár-
hasz-nálatban. 

  Segítséggel képes 
a cselekmény egy-
egy szakaszának 
összefoglalására. 

Segítséggel képes a 
cselekmény egy-
egy kulcsfordula-
tának és egy-egy 
hosszabb szakaszá-
nak összefoglalá-
sára. 

Képes önállóan a 
cselekmény egy-
egy kulcsfordula-
tának és egy-egy 
hosszabb szaka-
szának összefogla-
lására. 

Képes önállóan a 
cselekmény egy-egy 
kulcsfordula-tának 
és egy-egy hosszabb 
szakaszának össze-
foglalására külön-
böző szereplők néző-
pontjából. 

Képes egy egyszerű 
cselekményszál 
azonosítására, vé-
gig követésére. 

Képes a több szálon 
futó cselekmény szálai-
nak megkülönbözte-té-
sére, és képes a szálak 
össze-kapcsolódási he-
lyének és módjának be-
mutatására. 

  Kérdésekre felelő 
szavakat megtalál 
a mondatokban, és 
felismeri az össze-
tartozó szavakat.   

Egyszerű, informá-
ciót visszakereső tí-
pusú kérdésekre 
önállóan képes vá-
laszolni. 

Képes informá-
ciót visszakeresni 
megadott kérdés 
alapján. 

Hosszabb szövegben 
is jól tájékozódik. 
Képes a szövegről 
szóló, egyszerű ok-

Képes a szövegről 
szóló összetett, de 
konkrét jelentés-

Képes a szöveg elvont 
jelentésrétegére utaló 
kérdések megválaszo-
lására. 
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okozati kapcsolat-
ban lévő kérdések 
megválaszolására. 

rétegre utaló kér-
dések megválaszo-
lására. 

  A szereplők külső 
jellemzőit azono-
sítja. 

A szereplők külső 
és belső jellemzőit 
azonosítja. 

Képes a szerep-
lők cselekedetei-
nek megértésére, 
tulajdonságaik 
megfigyelésére. 
Egyszerű oksági 
össze-függések 
felismerésére. 

Képes a szereplők 
cselekedeteinek indí-
tékát, kifejtett néze-
teiket azonosítani.  

A szereplők csele-
kedeteit, jellemük-
nek, kifejtett és ki 
nem fejtett nézetei-
ket megérti. 
Képes ez alapján a 
szereplőket bemu-
tatni.   

Képes a cselekedete-
ket befolyásoló ér-
zelmi tartalmak felis-
merésére, erkölcsi 
választások értelme-
zésére, értékelésére 
és véleményezésére. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 2. Írás – íráshasználat - írásbeli szövegalkotás 

Előzetes tudás 
Az írásra, az íráshasználatra, az írásbeli szövegalkotásra vonatkozó, az adott kor-
osztály képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A fejlesztés célja, hogy a jelrendszer biztonságos elsajátítására építve jól működő, 
lendületes és olvasható, tetszetős kézírás alakuljon ki, tehermentesítve ezzel az 
értelmi erőket az írás technikai kivitelezésének felügyelete alól. Az írástanulás 
folyamatában a gyerekeknek: szigorúan kötött szabályokat kell elsajátítaniuk (bal-
ról jobbra haladás, az írásmozgás iránya, a betűk magassági kiterjedése, a kis-és 
nagybetűk alakjának eltérése, az írásminta követése), továbbá jelentős értelmi ak-
tivitással kell kontroll alatt tartaniuk az írással közölt tartalmakat, s az írás helyes-
ségét. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök Kapcsolódási pontok  

Ritmikus mozgáskövetés mondó-
kára, versre, dalra  
Helyzetgyakorlatok irányokkal  
Nagymozgások térben  
Kismozgások síkban  
Egyszerű jelölések, rajzok írófelüle-
ten az irányok értelmezésére  
Irányok és formák érzékelése, köve-
tése mozgással  
Formautánzások, másolások válto-
zatos eszközökkel, mozgással, rajz-
zal, tevékenységgel  
Mozgások, alakzatok létrehozása 
térben, áttétele síkba  
Képkészítések az arányok és mére-
tek érzékeltetésével  
Az érzékelés és az észlelés tökélete-
sítése:  
- mozaik és puzzle játékok 
- illesztések, képalakítások 
Egészséges és praktikus testtartás 
felvétele, szokássá alakítása rajzo-
láshoz, festéshez  
Betűformák elemzése, részek jelö-
lése, részekből betűk összeállítása  
A kötővonalak szerepének belátása, 
alkalmazásuk automatizálása 
Szabályos írás mintakövetéssel 

Önismeret  
Kooperáció  
Figyelem  
Megfigyelés 
Analízis 
Szintézis 
Általánosítás 
 Következtetés 
Koncentráció  
Kreativitás 
Empátia  
Önkritikusság, Kritikusság 
Önbemutatás 
Önérvényesítés 
Önkifejezés 
Mozgás és ritmus összekapcsolása 
Tájékozódás síkban, térben  
Saját test érzékelése  
Szem-kéz koordináció  
Oldaliság, sorrendiség 
Oldaliság az írófelületen  
Az írás iránya, iránykövetés  
Formaérzékelés, formák megkülön-
böztetése érzékeléssel  
Formák létrehozása  
A tér és a sík kapcsolata 
Arányok, méretek érzékelése 
Összehasonlítások. 

Történelem; Környezetis-
meret, természettudomány; 
Matematika: érthető, vilá-
gos szövegalkotás. 
Művészetek: Az elemi moz-
góképi szövegalkotó kódok 
kreatív alkalmazása, média-
szöveg írás. 
Egyszerű cselekmény meg-
jelenítése képsorozattal (pl. 
rajz, digitális fotó, rövid 
animációs film) és hangok-
kal. 
Digitális kultúra: blog 
írása, honlap készítése 
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Az írás eszközként való használatá-
nak megtapasztalása: szóírások, 
mondatírások, íráshasználati módok 
kipróbálása 
Formai és tartalmi szempontú kor-
rekciók módja  
Írás önelemzéssel 
Javítási módozatok, önellenőrzés al-
kalmazása 
 
A mondatvégi írásjelek helyesírása 
A párbeszéd helyesírása 
Az ige múlt idejének helyesírása 
Az igekötő és az ige helyesírása 
A felszólító mód helyesírása 
A kiemelés tipográfiai eszközei: fél-
kövér, dőlt, aláhúzás, kiemelőszín 
A szóvégi hosszú magánhangzók 
helyesírása 
A jelek és jelzések 
Az írott szövegben alkalmazott jelek 
és a szövegfeldolgozás 
A beszélő szándéka és az elérni kí-
vánt hatás: mondatvégi írásjelek 

Az íráshoz szükséges testtartások 
Íróeszközök célszerű használata 
Rész és egész megfigyelése 
A betűforma és a betűkötés megkü-
lönböztetése 
Formaemlékezet, a jelrendszer tartós 
megőrzése  
Algoritmikus gondolkodás 
Algoritmus követése, alkalmazása 
Automatizálódó, lendületes, ritmu-
sos írás-mozgás 
A jelrendszer értelmes használata 
Önellenőrzés, hibafelismerés 
Reproduktív és fél reproduktív szö-
vegírás  
Önálló szövegalkotás és írás  
Írástempó, lendület, írásritmus  
Eszköz szintű egyéni kézírás 
Lényegkiemelés  
Nyelvi igényesség   
Szövegkoherencia  
Érzelmek, beszélői szándék kifeje-
zése  
Kérdezés-válaszadás  
Megfigyelés, emlékezet, reproduk-
ció 
Tervezés: célmeghatározás, útkere-
sés, az utak közötti választás (dön-
tés) és a haladás módjának meghatá-
rozása,  
az utak közötti választás (döntés) és 
a haladás módjának meghatározása, 
a tevékenységek tartalmának terve-
zése, a tevékenységek ütemezése 
Vizuális emlékezet  
Konkretizálás  
nézőpontváltás 
Fantázia, képzeleti átalakítás 
Ellentmondások felismerése  
A tények és a személyes vélemény 
közötti különbség felismerése  
Önmeghatározás adott kommuniká-
ciós helyzetben 
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A szöveg mikrostruktúrájának 
(mondaton belüli viszonyok) és 
makrostruktúrájának a megértése 
A mondatok közötti logikai kapcso-
latok megértése  
Vizuális, tárgyi, fogalmi tapasztala-
tok, azaz a sémák előhívása   
Események rendezése 
A tematikus kulcsszavak és helyette-
sítőik (névmások, szinonimák) meg-
feleltetése 
Szótár-, lexikonhasználat 
Helyesírási készség   
Csoportosítás, sorba rendezés  
Kronologikus és nem kronologikus 
kifejtés  
Tématartás  
Összefüggések felismerése:  
- előzmény-esemény-következmény  
- cím és tartalom 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Írásjelek, vizuális memória, mondatalkotás, események sorrendisége, szövegalkotás, 
szövegkoherencia, helyesírás, téma, főtéma, altéma, cím, tartalom, kulcsszó 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Az írás gyakorlása változatos íráshelyzetekben, az írás eszközzé fejlesztéséhez: len-
dületes, ritmikus írásmozgás, jó olvashatóság, helyesség, esztétikus összkép, tanulást 
kiszolgáló tempó, egyéni jellemzők kiérlelése 
Egyéni írások olvasása 
Írás saját tempóban, egyéni jegyek érvényesítésével 
A megszerzett anyanyelvi tapasztalatok felhasználása és gyakorlása különféle íráste-
vékenységekben 
A szóalak helyes írásképének rögzítése és előhívása, automatizálása 
Önellenőrzés, hibajavítás 
Mondatok között tartalmi kapcsolat teremtése 
Mondatbővítés, - szűkítés  
A szöveg szerkezetéről, a kifejtés sorrendjéről, a különböző szövegformák tartalmi 
kritériumairól szerzett tapasztalatok alkalmazása önálló írásbeli szövegek alkotásakor 
Nyers fogalmazványok korrigálása, tartalmi továbbfejlesztése, véglegesítése 
Leíró, magyarázó, meggyőző és instruáló szövegek alkotása 
Általánosító állításokhoz alátámasztó részletek gyűjtése személyjellemzésben 
A hasonlítás, a párhuzam és az ellentét szerepe a szöveg jelentésének megteremtésé-
ben 
Mesefolytatások, mesebefejezések írása; meseírás minták alapján (pl. láncmese, hazu-
dós mese) 
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A mondanivaló tagolása: központozás. felsorolás, gondolatjel, kettőspont, pontosvesz-
sző, bekezdések: a témaváltás, figyelemfelkeltés: a kiemelések 
A vizuális jelek alkalmazása a szövegfeldolgozás során 
A levéllel kapcsolatos helyesírási tudnivalók (Megszólítás, búcsúzás) 
A keltezés helyesírása 
A hagyomány szerinti helyesírás: j-ly, személynevek 
Hír, Hirdetés, Riport, Reklám, Interjú, Leírás, Levél, Üzenet 
A levél műfaja 
Levelek régen és most (Nagy történelmi személyek, irodalmi hősök és ma írott leve-
lek) 
Magán szerep szerinti és publikus levelek 
A levelek stílusa, terjedelme, tagolása 
A levelek formai jellemzői és a szóbeli kommunikáció 
Kézzel és géppel írt levelek: az e-képeslapok, az e-mail, a levél és az üzenet, papíron 
írt üzenetek, az SMS, MSN stb. 
A levél feladása (Prioritás, tértivevény), csekkfeladás és a közlemény rovat 
A leírás logikája. 
Az olvasó számára rekonstruálható térbeliség és időbeliség 
Jellemzés 
A meghatározás 
Ismeretterjesztő szövegek 
Tény és vélemény elkülönítése 
Elbeszélés, elbeszélés párbeszédes részekkel 
Cselekvést előíró szövegtípus: Recept, Használati utasítás, Instrukció, Instrukció, Jel-
lemzés, Instrukció SMS-ben 
Terjengősség 
Háttérszöveg 
Gúny, túlzás, tapintat nyelvi eszközei 
Az ige egyeztetése 
Szövegszerkesztő használata 
Szinonimaszótár használata 
Egyszerű szövegszervező elvek felismerése és mintakövető, reproduktív alkalmazása 
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Írás – íráshasználat - írásbeli szövegalkotás – képességszintek 
Részterületek  A szint B szint C szint D szint E szint 
Írás-íráshasználat  Ismeri, és vonal-

rendszer segítségé-
vel le tudja írni az 
írott betűket. 
Írott és nyomtatott 
írásmintáról leír sza-
vakat, szókapcsola-
tokat, rövid monda-
tokat. 
Szavakat szótagolva 
le tud írni. 

Írástechnikai hiba nél-
kül ír. 
Írása folyamatos, betűi 
normához közelítők. 
Jelöli a mondatkezdést 
és a mondatzárást. 
A sor végén el-vá-
lasztja a szavakat. 

Írása lendületes, írás-
mozgása harmonikus, 
írásképe tiszta, rende-
zett (megjelenhetnek 
az egyéni írás voná-
sai). 
Gyakorlott az írás-
használati tevékenysé-
gekben. 

Írása jól olvasható, 
egyéni vonásokat 
mutat. 
Tempója és tartós-
sága kiszolgálja a ta-
nulási igényeket. 

Eszközként használja az 
írást. 
Írásmozgása automatizált. 
Írása jól olvasható, de 
egyénre jellemzően for-
mált. 
Tempója és tartóssága al-
kalmas a hallott szöveg 
egy-egy lényeges elemének 
rögzítésére. 

  Felismeri a helyes-
írási szabály-szerű-
ségeket (pl. magán-
hangzó időtartama a 
szótő végén, a tolda-
lékban, nevek nagy 
kezdőbetűje). 

Begyakorolt szókész-
let körében alkal-
mazza a megfigyelt 
helyesírási szabálysze-
rűségeke. 

Ismert szókészlet kör-
ében alkalmazza a fel-
ismert helyesírási sza-
bályszerűségeket (pl. 
igeidők, fokozott szó-
alakok, igekötős igék). 

Alkalmazza a felis-
mert helyesírási 
szabályszerűsége-
ket (pl. igeidők, fo-
kozott szóalakok, 
igekötős igék). 

 

  Útmutatás alapján 
felismeri és kijavítja 
írástechnikai és he-
lyesírási hibáit. 

Segítséggel helyesírási 
szójegyzéket használ. 

Önállóan használ he-
lyesírási szójegyzéket. 

Segítséggel helyes-
írási szótárt, helyes-
írás ellenőrző prog-
ramot használ írás-
beli szövegeinek ja-
vításához. 

Önállóan használ helyes-
írási szótárt, helyesírás el-
lenőrző programot írásbeli 
szövegeinek javításához. 

Írásbeli szövegalko-
tás  

2-3 összefüggő mon-
datot alkot írásban. 

 8-10 összefüggő 
mondattal leír esemé-

Adott vagy választott 
témáról rövidebb ko-

Adott vagy válasz-
tott témáról hosz-
szabb koherens 

Kreatív, a kommunikációs 
célnak megfelelő, stiliszti-
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Mondatait kérdések 
segítségével kibő-
víti, szavakkal ki-
egészíti. 

nyeket, bemutat tár-
gyakat, élőlényeket, 
helyszíneket. 

herens írásbeli szöve-
get alkot, nyelvhasz-
nálata igényes. 

írásbeli szöveget al-
kot, nyelv-haszná-
lata igényes. 
Képes a szöveg 
transzformálására 
megadott szempont 
alapján.  

kailag igényes, alapos, pon-
tos és jól strukturált szöveg-
alkotásra képes. 

  Képes adott forrá-
sokból információ 
kikeresésére, össze-
gyűjtésére. 

Képes az adott témá-
ban önálló anyag-
gyűjtésre.  

Képes az önálló 
anyaggyűjtésre, és az 
anyagok logikai ren-
dezésére. 

Képes az önálló 
anyaggyűjtésre, és 
ezeknek a szövegek-
nek a válogatására, 
analizálására és szin-
tetizálására. 

 

  Szokásává válik 
írásmunkáinak önel-
lenőrzése, javítása.  

Írásmunkáit ellenőrzi, 
javítja, ehhez hasz-
nálja a helyesírási szó-
tárt, helyesírás ellen-
őrző programokat. 

Képes a szövegalkotá-
sának megadott szem-
pont alapján történő 
önellenőrzésére. 

Képes a szövegalko-
tásának önkritiká-
jára, felülvizsgála-
tára és javítására.  

Ismeri a leírás, az elbeszé-
lés, a párbeszéd, a hagyo-
mányos és az elektronikus 
levél, a plakát, a meghívó, 
a jellemzés műfajait. Ké-
pes ilyeneket alkotni, fo-
galmazni. 
Ismeri a sajtótermékek 
jellemző jegyeit. 

  Szövegeket, esztéti-
kus formába rendez.  

Segítséggel a szöveg-
hez magyarázó ábrát, 
táblázatot, grafikont 
készít. 

Önállóan készít a szö-
veghez magyarázó 
ábrát, táblázatot, 
grafikont. 

Képes összefüggő 
feleletet, szóbeli be-
számolót bemu-
tatni, ezekhez váz-
latot készíteni. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 3. Anyanyelvi kultúra - anyanyelvi ismeretek 

Előzetes tudás 
A nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képességfejlő-
dése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Ez a fejlesztési terület azt célozza, hogy a hat év során a tanulók egyre inkább 
lássák anyanyelvükben rejlő lehetőségeket, érezzék és megértsék, hogyan erősít-
heti nyelvi tudatosságuk a kommunikációjukat. Igényességet alakítsanak ki saját 
anyanyelvük használatában. Képesek legyenek rácsodálkozni anyanyelvük játé-
kosságára, minél több örömteli találkozásuk legyen annak szépségével. A helyes-
írási készség megalapozását követően saját tempójuk és lehetőségeik szerint épít-
kezzenek az egyre biztosabb helyesírás célja felé. A nyelvtani szabályok felismer-
tetését értelmi fejlődésének jellemzőihez igazítjuk. Az ismeretszerzés e területen 
nem a leíró nyelvtan rendszerére épül, hanem kommunikációs helyzetekben, a 
kommunikációs szándék és a közlésben betöltött szerep szempontjából vizsgálja 
a nyelv alkotó elemeit, irányítja a nyelvhasználat tudatosításának és igényessé fej-
lesztésének folyamatát. Így a nyelvtani fogalom meghatározások és a szabályok 
bevésése helyett a képességfejlesztés kerül a tanulási folyamat középpontjába, 
melyben a megfigyelésé, a tapasztalásé, a problémamegoldó feladathelyzetekből 
kiinduló, készségeket fejlesztő gyakorlati tevékenységé a vezető szerep. Alapkér-
désekben az egyéni képességek szintjén várjuk még el az ismeretek absztrakt 
szintre emelését (pl. a szófajtan, mondattan). 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pontok  

Az elválasztás egyszerűbb esetei 
A szavak jelentést hordozó szerep-
ének ismerete 
A mondat, a szó, a hang, a betű 
Az ábécé hangjai 
A betűrend 
Magánhangzó, mássalhangzó 
Zöngésség, zöngétlenség 
Hangalak és jelentés kapcsolata 
Szótő, toldalék 
Szóelemzés 
Személynév, állatnév 
Írásjelek, a mondat modalitása 
Igeidők, igeragozás 
Személyes névmás 
A főnév gyakori toldalékai 
Köznév, tulajdonnév 
Ige, Főnév, Számnév, Melléknév 
Tegezés-magázás 

Képes rácsodálkozni a számára is-
meretlen nyelvi összefüggésekre. 
Értékes számára az anyanyelv sok-
színűsége. 
Önismeret  
Kooperáció  
Figyelem  
Megfigyelés  
Koncentráció  
Lényegkiemelés  
Nyelvi igényesség  
Kreativitás  
Szövegkoherencia  
Érzelmek, beszélői szándék kifeje-
zése  
Kérdezés-válaszadás  
emlékezet, reprodukció 
Kérdezéstechnika 
Intonációs érzékenység 

Művészetek: Jelek a minden-
napi életben. Az időbeliség áb-
rázolása a képzőművészetben. 
Narratív szövegek, leírások, 
érvelő szövegek alkotása. 
 
Környezetismeret, természettu-
domány: tulajdonnevek a tér-
képen, térképvázlat készítése 
tulajdonnevek feltüntetésével. 
 
Matematika: számnevek he-
lyesírása. 
 
Vizuális kultúra; Történelem; 
Digitális kultúra:  
a tantárgyra jellemző fogal-
mak, tulajdonnevek, földrajzi 
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Nonverbális kommunikáció 
Sztereotípia, előítélet 
Benyomáskeltés nyelvi eszközei 
Illeszkedés: magas, mély és vegyes 
hangrendű szavak és toldalékaik 
Az eseményekre (folyamatokra, ál-
lapotokra stb.) és résztvevőikre 
való utalás eszközei 
Toldalékok hely, idő, körülmény 
stb. jelölő szerepe a szövegben 
Képzett szavak – jelentésváltozás  
Hangalak és jelentés kapcsolata  
A kommunikáció létrejöttének fel-
tételei: kommunikációs helyzet, 
első és második személy, üzenet, a 
partner számára újszerű tartalmak, 
csatorna és zaj, beszédmód: publi-
kus és magánbeszéd 
Kapcsolatápoló szövegtípusok: a 
kapcsolat nyitása és zárás 

Helyesejtés 
Auditív és vizuális figyelem, diffe-
renciálás, emlékezet, auditív és vi-
zuális szeriális készségek 
Logikai képességek: összehasonlí-
tás (azonosítás-megkülönböztetés), 
analízis, szintézis, általánosítás, 
következtetés absztrakció, konkre-
tizálás, csoportosítás, analógiák 
felismerése és követése 
Adatgyűjtés megadott szempontok 
alapján 
Adatok rendszerezése megadott 
szempontok alapján 
Az adatok között összefüggés-te-
remtés megadott szempontok alap-
ján  
Adatgyűjtés 
Együttműködési készség: toleran-
cia, segítőkészség, konszenzuske-
resés, konfliktuskezelés, alkalmaz-
kodás, empátia, decentrálás, néző-
pontváltás, kritikusság, tapintat, 
szabálykövetés, kezdeményező-
készség, előítélet-mentesség 
Kreativitás  
Fantázia  
Megoldástervezés 
Információ-rangsor (lényeg)  
Algoritmikus gondolkodás, algorit-
musok követése 
Szabályalkotás 
A szöveg értelmezése különböző 
kommunikációs kontextusban  
A nyelvi és nem nyelvi jeleket (áb-
rák, képek, térképek) egyaránt tar-
talmazó szöveg értelmezése  
A kommunikációs helyzethez, il-
letve a partner a partner előzetes 
ismereteihez való alkalmazkodás  
Hasonlóságok és különbségek 
megállapítása (párhuzamok, ellen-
tétek) 

nevek, digitális kifejezések he-
lyesírása. 
 
Idegen nyelvek:  
a tanult idegen nyelv hangállo-
mánya, hangtani, szótani szer-
kezete. 
Környezetismeret, természettu-
domány: 
az ember hangképző szervei. 
 
Digitális kultúra:  
a digitális írásbeliség kapcso-
lattartó műfajainak ismerete 
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A tematikus kulcsszavak és helyet-
tesítőik (névmások, szinonimák) 
megfeleltetése 
Szótár-, lexikonhasználat 
Összefüggések felismerése 
A nonverbális jelek értelmezése és 
alkalmazása 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Hang, betű, szó, mondat, hangalak, jelentés, szóelemzés, szófajok, ige, főnév, mellék-
név, számnév, toldalékok, kommunikáció, nonverbális eszközök, szinonima, rokon 
értelmű szó, többjelentésű szó, kérdőszó   

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése 
Az ábécé hangjainak felsorolása 
A betűrend használata gyakorlati feladatokban  
A hangok csoportosítása 
A magán – és a mássalhangzók időtartamának jelentést megkü-lönböztető szerepe 
gyakorlati feladatokban 
A szótagolás szabályszerűségei-nek felismerése 
A rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak használata 
A többjelentésű és az azonos alakú szavak jelentéshordozó szerepének megfigyelte-
tése, megfelelő mondatba helyezése  
A szótő felismerése, a toldalékok jelölése 
A toldalékos szavak keresése szövegben, szavak toldalékolása  
Az -e kérdőszó helyes használata 
Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli feladatok-ban, hibajavításkor 
indoklás a szabály felidézésével 
A helyesírási probléma fölismeré-se, megoldása a szóelemzés segít-ségével 
A helyes kiejtés és az írás együt-tes alkalmazása 
A tapasztalat alapján: nagy kez-dőbetű használata személynevek, állatnevek írásá-
ban 
A j és ly használata az ismert szókincs körében 
Szabályismeret és alkalmazás: 
– a hangok időtartamának jelölése írásban; 
– az írástól eltérő hangkapcsolatok lejegyzése; 
– a hagyomány szerinti írásmód;  
– az elválasztás szabályai; 
– a kijelentő és a kérdő mondat megkülönböztetése a beszéd-ben és az írásban 
A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel alkalmazása írásbeli fel-
adatokban 
A korosztálynak megfelelő lexikonok, szótárak használata 
Az igeidők (múlt, jelen, jövő) helyes használata beszéd-ben, megkülönböztetésük je-
lek-kel írásban (a jövő idő kifeje-zése)  
Az igeragozás és a személyes névmás megfigyelése  
A főnevek csoportosítása 
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Többes számú főnevek alkotásának megismerése a nyelvhasználatból 
A -ba, -be, -ban, -ben, -ból/-ből, -tól/-től, -ról/-ről, -t, ragos főnevek helyes haszná-
lata mondatalkotással, szövegértelmezéssel 
A melléknév szerepének meg-ismerése a nyelvhasználatból 
A tanult szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév) felismerése 
Tegezés–magázás szabályai, használata 
Az udvariasság kifejezése: az ige módjai 
A nem nyelvi kommunikáció: mimika, gesztus, tekintet 
Nonverbális eszközök: testtartás, térközszabályozás, kulturális emblémák (öltözkö-
dés, hajviselet, jelvények, ékszerek stb.) 
A nonverbális kommunikáció helyettesítői az írásbeli kommunikációban: csevegés 
az interneten 
A tájékozódást és a tájékoztatást szolgáló grafikus jelek: logók, emblémák, kresz 
táblák, ikonok 
Benyomáskeltés eszközeinek alkalmazása 
Magas, vegyes és mély hangrend felismerése 
Zöngésség és zöngétlenség- felismerése 
Hangutánzó és hangfestő szavak felismerése 
Hangrendi illeszkedés törvényszerűségeinek megfigyelése, majd alkalmazása 
Jelentésváltozás megfigyelése képzett szavaknál 
Képzett szavak alkotása 
Egy és többjelentésű szavak, rokon- és ellentétes jelentésű szavak, azonos és ha-
sonló alakú szavak felismerése 
A kommunikáció létrejöttének feltételeinek: kommunikációs helyzet, első és máso-
dik személy, üzenet, a partner számára újszerű tartalmak, csatorna és zaj, beszéd-
mód: publikus és magánbeszéd felismerése 
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Anyanyelvi kultúra - anyanyelvi ismeretek – képességszintek 
Részterületek  A szint   B szint   C szint   D szint  E szint  F szint 
Anyanyelvi 
kultúra  

Tapasztalatot 
szerez többféle 
kommunikációs 
folyamat megfi-
gyelésében, át-
élésében.  

Tapasztalatot sze-
rez többféle kom-
munikációs folya-
mat kipróbálásá-
ban. 

Tapasztalatot sze-
rez többféle kom-
munikációs folya-
mat alkalmazásá-
ban helyzetgya-
kor-latokban. 

Felismeri a kom-
munikáció folyama-
tának céljait és té-
nyezőit, segítséggel 
ezeknek megfele-
lően kapcsolódik be 
a szóbeli kommuni-
kációs helyzetekbe.  

Ismeri a kommuni-
káció folyamatának 
lehetséges céljait és 
tényezőit, aktívan 
vesz részt a szóbeli 
kommunikációs 
helyzetekben (kér-
dezés, kérés; érv, ér-
velés; kisközösségi 
kommunikáció, kis-
előadás).  

A kommunikáció folya-
matának célja és tényező-
inek ismeretében és figye-
lembevételé-vel vesz részt 
a szóbeli kommunikációs 
helyzetekben. Ismeri a je-
lek fontosságát. Tisztában 
van a kommunikáció fo-
galmával, tényezőivel, a 
nem nyelvi jelekkel. Is-
meri a kommunikációs 
kapcsolatot. 

  Dramatikus já-
tékok során 
nyelvi formákat 
tapasztal meg. 

Megfigyeli, meg-
tapasztalja és 
használja a min-
dennapi kommu-
nikációs helyze-
tek nyelvi mintáit 
és magatartási 
szabályait: a kap-
csolatteremtés és 
-tartás szóbeli és 
írásbeli formáit, 
nyelvi viselkedési 
normákat.  

Az egyszerűbb 
szóbeli és írásbeli 
kapcsolatterem-
tésekben felismeri 
és alkalmazza 
nyelvi viselkedési 
normákat.  

A szóbeli és írásbeli 
kapcsolatteremtésé-
ben tartja nyelvi vi-
selkedési normákat.  

Ismeri és irányított 
helyzetekben biz-
tonsággal alkal-
mazza a minden-
napi kommuniká-
ciós helyzetek 
nyelvi mintáit és 
magatartási szabá-
lyait: a kapcsolat-
teremtés és -tartás 
szóbeli és írásbeli 
formáit, nyelvi vi-
selkedési normá-
kat. 

Ismeri és alkalmazza a 
mindennapi kommuniká-
ciós helyzetek nyelvi min-
táit és magatartási szabá-
lyait.  
Ismeri és alkalmazza kap-
csolatteremtés és -tartás 
szóbeli és írásbeli formáit, 
nyelvi viselkedési normáit.  
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  Cselekvéses 
feladatokban, 
szövegalkotó 
kísérletekben a 
szűkebb kör-
nyezet szókin-
csét biztonságo-
san használja.  

A modern társa-
dalom különféle 
színterein gyako-
rolt nyelvhaszná-
lati jellegzetessé-
gek megtapasz-
talja, felismeri.  

Különféle nyelv-
változatokat 
képviselő konk-
rét példák alap-
ján a nyelv és a 
nyelv-használat 
rétegzettségének 
megtapasztalása, 
felismerése (kü-
lönösen a szó-
kincs területén).  

Ismeri a nyelv hori-
zontális és vertikális 
rétegzettségét, el 
tudja különíteni őket 
egymástól.  

    

Anyanyelvi is-
meretek  

Felismeri a ma-
gánhangzók, a 
mással-hangzók 
közötti különb-
séget. 

Felismeri a ma-
gánhangzók faj-
táit hosszúság 
szerint. 

Felismeri a ma-
gánhangzók faj-
táit.  
Felismeri a más-
salhangzók faj-
táit zöngésség 
szerint. 

Ismeri a magyar be-
szédhangok rendsze-
rét, a magánhangzó-
kat, a mássalhangzó-
kat. Felismeri az 
egyes szavak hang-
sora és írása között 
meglévő törvény-
szerű különbségeket, 
a hangtörvények 
megjelenését. 

Ismeri a magán-
hangzók és a más-
salhangzók cso-
portját. 
Ismeri a magán-
hangzó-törvénye-
ket: a hangrend és 
az illeszkedés tör-
vényszerűségét. 
Ismeri a mással-
hangzó-törvénye-
ket: a részleges ha-
sonulást, az írás-
ban jelöletlen és je-
lölt teljes hasonu-
lást, az összeolva-
dást, a rövidülést 
és a kiesést. 
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  A nyelvi egysé-
gek közötti egy-
szerűbb rend-
szerszerű össze-
függéseket fel-
ismeri (pl.: 
hang, betű, szó-
tag, szó).  
Ismeri a nyelvi 
szinteket: han-
gok, szóelemek, 
szavak, szószer-
kezetek, mon-
dat, szöveg. 

A nyelvi egysé-
gek közötti egy-
szerűbb rendszer-
szerű összefüggé-
seket megtapasz-
talja (pl.: hang, 
betű, szótag, szó, 
szókapcsolat, 
mondat). 
Felsorolja a ma-
gyar ábécé betűit, 
alkalmazza a be-
tűrendet. 
Tapasztalati ala-
pon felismeri a 
szótőt és a tolda-
lékot. 

A nyelv szerke-
zetét, változó 
egységeit megfi-
gyeli mondat-
építő eljárások-
kal.  
Tud megadott 
szempontok sze-
rint mondatot 
bővíteni.  
A mondatokat 
megfelelő logikai 
sorrendbe állítja. 

A nyelv szerkezeté-
nek, változó egysé-
geit megfigyeli szö-
vegépítő eljárások-
kal. Szótő és tolda-
lék megkülönbözte-
tésére és a toldalé-
kok szerepének felis-
merésére képes 
(mondatokban, szö-
vegekben). 

Meg tudja külön-
böztetni a szótőt és a 
toldalékokat. 

Felismeri a szóalkotás 
módjait. 
Megfelelő módon alkal-
mazza a nyelvtani szá-
mot, személyt. 
Tudja, mi a képző, a jel, a 
rag. 
Meg tudja különböztetni 
az egyszerű és az összetett 
szavakat. 
Tudja alkalmazni az elvá-
lasztás szabályait. 

  Sokféle anya-
nyelvi játékot, 
önkifejező gya-
korlatot megta-
pasztal. 

Anyanyelvi játé-
kok során megfi-
gyeli az előírt 
nyelvtani szabá-
lyokat. 

Anyanyelvi játé-
kok során tartja 
az előírt nyelv-
tani szabályokat. 

Kitalál anyanyelvi 
játékokat. 

    

  A nyelvi állan-
dóság és válto-
zás jelenségei-
nek megfigye-
lése a családban 
és a szűkebb 
környezetben. 

A nyelvi állandó-
ság és változás je-
lenségeinek meg-
tapasztalása kü-
lönböző szövegek 
stílusjegyeinek, 
szókincsének 

Tudatos nyelv-
szemlélet, anya-
nyelv és idegen 
nyelv közötti kü-
lönbségek felis-
merése. 

Az anyanyelvi és az 
idegen nyelvi isme-
retek összevetése, 
az egyes jelenségek 
egyre pontosabb 
megnevezése. 

A nyelvi állandóság 
és változás jelensé-
geinek megfigye-
lése. Egy-egy ko-
rábbi évszázadban 
született szöveg 
megfigyelése a mai 
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(különböző ge-
nerációk nyelv-
használa-ta). 

megfigyelése ál-
tal.  

és a korábbi nyelv-
állapot különbségé-
nek a felismerése a 
korosztálynak meg-
felelő szinten. 

  Beszédben fel-
ismeri a non-
verbális eleme-
ket. 

Mindennapi tár-
salgásban alkal-
mazza az érzel-
meket kifejező 
metakommuni-
katív elemeket.  

Különböző hely-
zetekben, gram-
matikus játékok-
ban alkalmazza 
a metakommuni-
katív elemeket 
(mimika, geszti-
kuláció).  

Különböző helyze-
tekben felismeri a 
beszédet kísérő je-
lentésmódosító esz-
közök szerepét.  

Beszédében megfe-
lelően alkalmazza a 
beszédet kísérő 
nonverbális eleme-
ket, és ismeri en-
nek jelentés-módo-
sító szerepét (hang-
erő, hangsúly, 
hanglejtés, dallam, 
szünet, tempó).  

  

  A szavak jelen-
tését azonosítja 
képek segítség-
ével cselekvés 
során (kép-szó 
egyeztetése).  

A szavak monda-
ton belüli jelenté-
sének értelmezé-
sére képes.  

A szavak jelenté-
sének kikövet-
kezte-tésére ké-
pes a szöveg-kör-
nyezet alapján.  

Felismeri a szavak 
jelentésviszonyainak 
feltérképezési lehe-
tőségeit (stratégiák).  

Gyakorlottságot sze-
rez a szavak jelen-
tésviszonyainak fel-
térképezésében (pl.: 
az egy- és többjelen-
tésű szavak felisme-
rése, rokon értelmű 
szavak gyűjtése). 

Felismeri az egyjelentésű, 
többjelentésű, azonos 
alakú, rokon értelmű, el-
lentétes jelentésű, hasonló 
alakú, hangutánzó és 
hangulatfestő szavakat. 

  Flismer néhány 
gyakoribb ál-
landósult szó-
kapcsolatot.  

Tudja értelmezni, 
adekvát módon 
használni néhány 
gyakoribb állan-
dósult szókapcso-
latot.  

Ismeri a gyako-
ribb állandósult 
szókapcsolato-
kat.  

Tudja adekvát mó-
don értelmezni a 
gyakoribb állandó-
sult szókapcsolato-
kat.  

Tudja adekvát mó-
don használni a 
gyakoribb állandó-
sult szókapcsolato-
kat.  

Ismeri az állandósult szó-
kapcsolatokat: a szólások, 
a szóláshasonlatok, a köz-
mondások, a szállóigék és 
a köznyelvi metaforák fo-
galmát. 
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Képes a számára ismeret-
len, egyszerűbb, állandó-
sult, szókapcsolatok je-
lentésének felismerésére.  

  Tudjon különb-
séget tenni a 
mondatok kö-
zött modalitá-
suk alapján. 

Ismerje a külön-
böző modalitások 
szerepét, és fi-
gyelje meg azokat 
szituációkban. 

Ismerje a moda-
litás szerinti 
mondatfajtákat 
és a szituációnak 
megfelelően al-
kalmazza szóban 
és írásban. 

      

  A helyesírás 
szerepét, fon-
tosságát felis-
meri.  

A magyar helyes-
írási alapelveket 
ismeri. 

A magyar he-
lyesírás alapvető 
szabályait alkal-
mazza ismert 
szókészleten be-
lül a szöveg-al-
kotás során. 

A helyesírás alap-
vető szabályait alkal-
mazza ismeretlen 
szókészleten is. 

Ismeri helyesírá-
sunk alapelveit: a 
kiejtés, a szóelem-
zés, a hagyomány 
és az egyszerűsítés 
elvét. Tudja ezeket 
alkalmazni. 

  

  Tapasztalati ala-
pon jelentésük 
szerint csoporto-
sítja a szavakat. 

Az ige számának, 
személyének, ide-
jének megfigye-
lése, a megfigyelt 
jelenségek rend-
szerezése, talált 
problémák feltá-
rása. 

Az igemódok hasz-
nálatának megfigye-
lése, a megfigyelt je-
lenségek rendszere-
zése, talált problé-
mák feltárása. 
Ismeri a szavak je-
lentésének, alaki vi-
selkedésének, mon-
datbeli szerepének 
és kommunikációs 

Tisztában van a szó-
elemekkel, szófajok-
kal. 

Tudja, mi az ige, igeidő, 
mód, ragozás, igeképzők. 
Ismerje az igék helyesírá-
sára vonatkozó szabályo-
kat, tudja azokat alkal-
mazni. 
Tudja, mi a főnév. Is-
merje a személynevek, a 
földrajzi nevek, az állat-
nevek, az égitestek, intéz-
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funkciójának meg-
felelő csoportosítási 
lehetőségeket. 

ménynevek, a márkane-
vek fogalmát. Ismerje a 
főnevek helyesírására vo-
natkozó szabályokat, 
tudja azokat alkalmazni. 
Ismerje a melléknév és 
számnév fogalmát. Tudja 
ezek helyesírására vonat-
kozó szabályokat, tudja 
azokat alkalmazni. 
Ismerje a személyes, a 
birtokos, a kölcsönös, a 
visszaható, a mutató, a 
kérdő, a vonatkozó, a ha-
tározatlan és az általános 
névmást. 
Ismerje fel az igeneveket: 
a főnévi, a melléknévi, a 
határozói igenevet. Ismeri 
az ezek helyesírására vo-
natkozó szabályokat, 
tudja azokat alkalmazni. 
Ismeri a határozószókat. 
Tudja, hogy mik a vi-
szonyszók és mondatszók. 
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Irodalmi alkotások 
A fenti fejlesztési tevékenységek az alábbi irodalmi alkotásokon keresztül valósulnak meg: 
 
Magyar mesék, népmesék: A vadgalamb és a szarka; Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a 
macskára, a macska az egérre?; A sajtot osztó róka; Két kecske találkozott a pallón; A varga, a 
szikra és a bab; A róka és a kácsák; Jakab meg az apja; Az okos leány; Az öreg halász és a nagyra-
vágyó felesége (Illyés Gyula); A hiú király; Csalimese (Benedek Elek); Lázár Ervin: Mese reggelre; 
Zelk Zoltán: A három nyúl (verses mese); A pap meg a tojások (cigány népmese); Csukás István: 
Sün Balázs; Kormos István: Vackor az első bében (részletek); A furfangos királykisasszony és az 
okos molnárlegény; A molnár, a fia meg a szamár; Világszép Ilonka; Hazugságmese; Füllentő mese; 
Kőleves; A só; Szécsi Magda: A cigányasszony meg az ördög; Benedek Elek: A szamár meg az 
oroszlán; A holló és a róka - Aesopus, La Fontaine; Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állító-
lag megette Piroskát; Rákos Sándor: A két kis vadkörtefa; Tordon Ákos: Pilleruha; Lázár Ervin: 
Csodapatika; Csukás István: A téli tücsök meséi (részlet); Az égig érő fa. 
 
Versek és népköltések: Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Kányádi Sándor: Ha a napnak; József Attila: 
Hangya; Weöres Sándor: Galagonya; Zelk Zoltán: Este jó, este jó…; Romhányi József: A bűnbánó 
elefánt; Csoóri Sándor: Esti párbeszéd; Csoóri Sándor: Csodakutya; Kiss Anna: A nappal és az éj-
szaka; Móra Ferenc: A cinege cipője; József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; Petőfi 
Sándor: Arany Lacinak; Gazdag Erzsébet: Álmomban; Móricz Zsigmond: A török és a tehenek; 
Hónapsoroló; Zelk Zoltán: Négy vándor; Kányádi Sándor: Jön az ősz; Petőfi Sándor: Itt van az 
ősz, itt van újra /részlet/; Lázár Ervin: Mit ugrálsz, hideg?; Weöres Sándor: Száncsengő; Betle-
hemes játék; Weöres Sándor: Újévi mese; Gazdag Erzsébet: Itt a farsang; Devecsery László: Húsvét; 
A virágok vetélkedése (népköltészet – húsvét); Szabó Lőrinc: Tavasz; Szilágyi Domokos: Két nyári 
mondóka; Ágh István: Virágosat álmodtam; Nemes Nagy Ágnes: Fekete hattyú; Nemes Nagy 
Ágnes: Bodzavirág; Kányádi Sándor: Valami készül; Radnóti Miklós: Éjszaka; Verbőczy An-
tal: Ősz (képvers); Áprily Lajos: Március; József Attila: Mama; Tóth Árpád: Láng; József At-
tila: Kertész leszek; Weöres Sándor: Hold és felhő; Nagy László: Dióverés; Kányádi Sándor: 
Ballada; Tamkó Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll; Kölcsey Ferenc: Himnusz (első két vers-
szak); Vörösmarty Mihály: Szózat (keretversszakok); Petőfi Sándor: Nemzeti dal; Leksa Ma-
nush: Cigány bölcsődal Nagy László: Adjon az Isten; Nagy László: Csodafiú – szarvas; Nagyvá-
radi János: Csendes éj; Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony; Ady Endre: Kis, karácsonyi ének; 
Szabó Lőrinc: Lóci verset ír; Locsolóvers; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet) Weöres Sándor: 
Ó, ha cinke volnék; Petőfi Sándor: Egy estém otthon; Füstbe ment terv; Magyar vagyok; Arany 
János: Családi kör; Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Petőfi Sándor: Szülőföldemen; Petőfi Sán-
dor: Az alföld; Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet); Nagy László: Balatonparton; Weöres Sándor: 
Tájkép; Petőfi Sándor: János vitéz; Arany János: Mátyás anyja; Arany János: A walesi bárdok; 
Arany János: Toldi; Petőfi Sándor: Honfidal; Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem; Pe-
tőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…; Radnóti Miklós: Bájoló (a vastaggal szedettek memoriterek) 
Olvasmányok: Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok (részletek); Hervay Gizella: Elfelejtő mese; 
Zelk Zoltán: Kicsi vagyok én; Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél; Kiss Anna: Hol van a világ 
vége? – prózaköltemény; Fekete István: A tölgyfa (részlet); Csukás István: Kurta mese Lázár Er-
vinről (Lázár Ervin ötvenedik születésnapjára) Buda Ferenc: Kőből rakott mese; Lázár Ervin: Bab 
Berci; Tatay Sándor: Kinizsi Pál; Fekete István: Vuk; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; Szabó 



50 
 

Magda: Tündér Lala; Széchenyi Zsigmond: Csui; Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Antoine de Saint-
Exupéry: A kis herceg; Gárdonyi Géza: Egri Csillagok 
Mondák, regék: Gaál Mózes: Mese a csodaszarvasról; Móra Ferenc: A hunok hazát keresnek; Móra 
Ferenc: Az Isten kardja; Gárdonyi Géza: Attila temetése; Gaál Mózes: Emese álma; Lázár Ervin: 
Szent István koronája (részletek); A sapkatöltés – Szent István-legenda – somogyi népmonda nyo-
mán; Mátyást királlyá választják – Benczédi Székely István és Thuróczi János krónikája nyomán; 
Mátyás király és az öregember – (Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese); Móra Ferenc: Furfan-
gos Támadi; Móra Ferenc: Kevély Kereki; Fehérlófia; Arany János: Rege a csodaszarvasról; Gö-
rög mítosz: Daidalosz és Ikarosz; Bibliai történetek: A világ teremtése, Noé, Jézus születése, A 
betlehemi királyok, Mária és József története, Jézus tanítása a gyermekekről; Beckó vára; Lehel 
kürtje; délvidéki Mátyás-mondák valamint ismerettartalmú szövegek. 
Ismerettartalmú szövegek az állatok, növények, emberek, ünnepkörök, hagyományok, mesterségek, 
helyem a világban, a föld élőlényei, Magyarország, magyar találmányok felfedezések, Nobel-díja-
sok témakörökben. 
 
A kapcsolódó, nem kötelező irodalmakat a kísérők és szaktanárok saját hatáskörben választják ki 
csoportjaik számára.  
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7-8. ÉVFOLYAM 

 
Az AKG 1-6. alapozó szakaszát követően, a 7. és 8. évfolyamokban, amelyek a kultúraközvetítő 
szakaszt jelentik, a magyar nyelv és irodalom egy következő szintjére lépünk, amikor az alapkész-
ségek fejlesztésén túl mélyebb szövegértési és analizáló szempontú megközelítéssel dolgozunk.  
Az irodalmi fejlesztés legfontosabb célja elindítani a szövegértési és -alkotási készségek továbbfej-
lesztését, az elméleti alapfogalmak biztos alkalmazását, az elemzőkészség kialakítását. 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy epochális keretben zajlik, és tematikusan építkezik. Az egyes 
modulok vagy egy-egy témát ölelnek fel vagy egy-egy műfajt járnak körül. A modulokon belül a 
művek időrendben szerepelnek, és minden modulban kortárs művek is találhatók. 
  
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése, illetve a 
nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten 
birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális 
elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzé-
sét, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élet-
hosszig tartó tanulás képességét és igényét. 
Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve 
másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kap-
csolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, 
elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá válik a másodlagos, átvitt ki-
fejezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása 
során maga is éljen velük. A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, 
a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle 
szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 
Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, fejlődő rendszer, 
eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzéséhez és a hatékony kifeje-
zőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a beszélőtől független létező jelen-
ségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön létre.  
Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy fejlessze a különféle formában megjelenő (szóbeli, nyomta-
tott, elektronikus stb.) szövegek megértését, alkotását, a helyzetnek megfelelő kifejezés képességét, 
a különféle szóbeli és írásos információk célirányos és kritikus használatát, kiválasztását, újraren-
dezését. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv 
társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli 
változásairól, más nyelvekkel való azonosságairól és különbözőségeiről. 
Hosszú távú fejlesztési cél magában foglalja a beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegal-
kotás képességét és mindezek minőségi alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások külön-
féle élethelyzeteiben. 
  
A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, párhuza-
mosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Tartalommal tölti meg és 
erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az 
etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. 
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Az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az irodalomnak, 
mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésfor-
máinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget 
teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, mi-
közben a tanulók megismerik a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művé-
szi konvenciókat. Mindezekbe már a 7. évfolyamtól elkezdjük bevezetni a tanulókat.  
A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi műveltség 
felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése is, amely képesség fejlesz-
tése szintén megkezdődik a középszakaszban.  
A magyar nyelv és irodalom tanítás sajátos célja természetesen az is, hogy a tanulók szerezzenek 
tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni feladatvállalásban, anyaggyűjtésben és elő-
adásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben (pármunkában, csoportmunkában), dramatikus játék-
ban, különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazásában. A diákok a művek megközelítésének 
többféle lehetőségével találkoznak, s ezek közül nagy hangsúlyt kapnak az empátia kialakulását 
elősegítő nézőpontváltásos kreatív fogalmazások. Az irodalmi alapeljárásokat, műnemi, műfaji jel-
legzetességeket, poétikai eszköztárat is a saját, önálló, művészi alkotások létrehozásán keresztül 
tapasztalják először. 
A demokráciára nevelésben és a nemzeti öntudat kialakulásában is kitüntetett szerepet kapnak a 
magyar irodalom jelentős, nemzeti sorskérdéseket végiggondoló alkotásai. A magyar irodalmi ká-
non néhány alapművének megismerésével a tanuló a közös kultúrkincs részesévé válhat, és ezáltal 
is növekedhet benne a nemzethez tartozás tudata és a hazaszeretet. 
A megközelítéseket tekintve az anyag alapvetően nem csupán a tanári közlésre épül, hanem a tanulói 
tevékenységre. 
Az értékelés is ezt a sokféleséget és az egyéniséget szem előtt tartó differenciált értékelés, amely a 
különböző tevékenységeket a tanulók saját képességeik szerinti mélységben és minőségben való 
elvégzését veszi figyelembe. 
A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló térhódításának és 
napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel alakítja az anyanyelvi 
kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló 
tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógu-
sok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta 
lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb 
bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályai-
nak, etikai normáinak ismerete és alkalmazása. Így a magyar nyelv és irodalom kiemelt befogadó 
tantárgya a könyvtárhasználat tanításának. 
  
Fő célok 
  
A tantárgy a tágan értelmezett nyelvi kultúrát képviseli: a szövegértésre, a szövegmondásra, a szö-
vegalkotásra, az írásbeli és szóbeli minőségi megnyilatkozásokra helyezi a hangsúlyt. A tanórákon 
a képesség- és tudásszint-fejlesztés egy időben, egymást kiegészítve folyik. 
Biztos és állandó értékek felmutatásával – egységet alkotva az irodalmi neveléssel és a tanulás-
módszertani kurzussal, valamint együttműködve a történelem tantárggyal, a digitális kultúrával, il-
letve építve az idegen nyelv, a matematika és a többi tantárgy tananyagára is – kívánjuk elérni, hogy 
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tanulók mindenfajta szöveg pontosabb értőivé váljanak. Különféle élethelyzetek, döntési szituációk, 
megoldási minták, magatartásformák, elvek, értékek, eszmék és gondolatok közvetítésével szeret-
nénk a középiskolásokat empatikus, toleráns polgárokká nevelni. 
  
Fő törekvésünk tehát, hogy a tanítványok hatékonyan tudjanak kommunikálni: 
–     tudják magukat pontosan, árnyaltan, hitelesen kifejezni a magánélet és a közélet különböző 
területein, 
–     legyenek képesek megérteni másokat, 
–     rendelkezzek megfelelő érdekérvényesítő-, és ítélőképességgel, 
–     fejlődjön a szaktudományos ismereteket elsajátító, illetve az idegennyelv-tanulási képességük, 
–     jártasságot szerezzenek a nyelvészet szakterületein alapvető feladataik megoldásában. 
–     Ahhoz, hogy minden élethelyzetben kellő módon tudjanak írásban és szóban megnyilatkozni, 
tisztában kell lenniük a nyelvi és társadalmi viselkedéskultúra szabályaival, elvárásaival, a meta-
kommunikációs eszközök használatával, közlést befolyásoló hatásával, és az adott nyelvi regiszter-
nek megfelelően, pontosan kell kifejezniük magukat. 
  
A készség-, illetve képességfejlesztés legfőbb célja, hogy tanulóink képesek legyenek az önműve-
lésre, folyamatosan gyarapíthassák tudásukat, lépést tarthassanak a szakmai fejlődéssel, és megfe-
leljenek a kor változó követelményeinek. 
El kell tehát érni a nyelvismeretnek és nyelvhasználatnak azt a szintjét, amely a befogadás (a szóbeli 
és írásbeli szövegek megértése) és a közlés (a beszéd és az írás) területén szilárd alapot ad az önálló 
ismeretszerzésre, az egyre szaporodó tudattartalmak kifejezésére. 
A mondanivaló világos, átgondolt, logikusan felépített, érthető előadásához pedig bizonyos helyes-
írási, önkifejezési és fogalmazási készségre kell szert tenni, s ismerni kell a nyelvtani alapfogalma-
kat. Ez utóbbiak nélkül az idegen nyelvek eredményes tanulása is nehezebbé, szinte lehetetlen fel-
adattá válik. 
  
Részcélok 
–     Pontos és az életkornak és a szöveg nehézségi fokának megfelelő tempójú hangos és néma értő 
olvasás és megfelelő írástechnika kialakítása 
–     A beszéd fejlesztése, a szóbeli szövegalkotás és a megértés érdekében 
–     A szóbeli és írásbeli szövegértés és szövegalkotás: a kreatív és a normákhoz igazodó anya-
nyelvhasználat  
–     Az információk összefoglalása, rendszerezése, felhasználása önálló gondolatmenet kialakítá-
sára 
–     Szakszókincs fejlesztése, rendszerezése 
–     A közlési helyzetnek, a beszélő szándékának és az elérni kívánt hatásnak adekvát – verbális és 
nonverbális – kommunikációs magatartás erősítése  
–     A különböző szövegműfajok nyelvi és nem nyelvi sajátosságainak alkalmazása saját értekezé-
sek, esszék írásában 
–     Normaismereten alapuló tudatos nyelvhasználat, önellenőrzés, önkorrekció elvárása  
–     A leíró nyelvtani ismeretek elsajátítása és alkotó alkalmazása a szövegértelmezésben, -elem-
zésben, -alkotásban 
–     A helyesírási ismeretek alkalmazása, elmélyítése 
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Eszköztudások elsajátítása és alkalmazása: Digitális kultúrai, könyvtári és egyéb forráshasználat 
–     szakkönyv- és könyvtárhasználat 
–     szótárak, kézikönyvek, enciklopédiák használata 
–     az elektronikus ismerethordozókra alapuló ismeretszerzés 
–     az önálló tanulás képessége. 
  
A fenti célok megvalósítása érdekében a tantárgy a nyelvészet szakterületei közül kiemelten támasz-
kodik a kommunikáció, a szövegtan és a stilisztika szakágaira: ezek tudományos eredményein ala-
puló nyelvtanoktatást valósítunk meg. A képzési szakaszt e tárgykörök mellett a helyesírási készség 
fejlesztése határozza meg. 
  
A motiváltság kialakítása, fenntartása érdekében a tananyag elsajátításának, a tanulói aktivitás mé-
résének a feladatok alapján változatos, mindenki számára kötelező, illetve egyénre szabott lehetsé-
ges mérési és értékelési módjai alakíthatók ki. A mérések írásbeli (témazáró dolgozat: esszé, kisér-
tekezés, szövegalkotási, elemzési és szerkesztési feladat, teszt, tollbamondás stb.) és szóbeli (szö-
vegolvasás, felelet, kiselőadás, retorikai és helyzetgyakorlat, helyzetelemzés, gyűjtőmunka ismer-
tetése stb.), valamint egyéni és csoportos módjait egyaránt alkalmazhatók. A tanulócsoportok élet-
korától, összetételétől, érdeklődésétől, aktivitásától stb. függően sor kerülhet egyrészt játékos, gya-
korlati jellegű megmérettetésekre, másrészt önkéntes, illetve iskolán kívüli feladatok (kiselőadások; 
kutatómunka valamely témában; bibliográfia-készítés; a tananyagrészhez kapcsolódó szakirodalom, 
cikkek ismertetése; esszéírás; különféle műalkotások stíluselemzése stb.) felkínálására és jutalma-
zására is. 
 
Magyar nyelv tartalmak 
 
7. ÉVFOLYAM 
 
1. 
  
Tematikai egység Kommunikáció Órakeret 

28 óra 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

–      Összehasonlítás (azonosítás-megkülönböztetés) 
–      Következtetés 
–      Probléma-felismerés, problémaelemzés: összefüggé-
sek felismerése 
–      Minta- és szabálykövetés-szabályalkalmazás 
–      A kommunikációs kontextushoz adekvát szövegértel-
mezés 
–      Szókincsfejlesztés 
–      Nyelvi kreativitás 
–      Kérdezéstechnika 
–      Adatgyűjtés megadott szempontok alapján 
–      Adatok rendszerezése megadott szempontok alapján 
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–      Empátia, decentrálás, nézőpontváltás 
–      Kritikusság, önbemutatás, önkifejezés 
–      Önmeghatározás adott kommunikációshelyzetben 
–      Kezdeményezőkészség 
–      Nyitottság 
–      Kíváncsiság 

Előzetes tudás Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvá-
nulás, törekvés az érthető, kifejezőbeszédre. A beszéd zenei 
eszközei, nem verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek 
megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a 
kommunikációs partner szóbeliközlésének megértése. Az 
alapvető kommunikációs kapcsolat-felvételi formák isme-
rete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 
kérdezés, kérés stb. 

Követelmények 
  

Kapcsolódási pontok 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények   
  

Ismeretek a nyelvről 
–      Jel, jelzés, jelrendszer 
–      Nyelv és beszéd, a nyelv funkciói 
–      A közlésfolyamat tényezői, a tényezők közötti összefüggések 
–      Az üzenetet befolyásoló sajátosságok 
Kommunikáció, szövegértés- szövegalkotás 
–      beszédhelyzethez alkalmazkodó, a szándékolt hatást szem 
előtt tartó nyelvhasználat  
–      szemiotikai, szövegtani és stilisztikai alapok alkalmaztatása 
változó beszédhelyzetekben: a hétköznapiaktól a tömegkommuni-
kációban előfordulókig 
–      Elsődlegesen a kommunikációs kompetencia kialakítása a cél: 
az első év készség- és képességfejlesztő alapozó év, melynek döntő 
feladata a szintfelmérés, az egyéni fejlesztés kiinduló alapjának fel-
tárása  
Normaismeret 
–      A formális és informális beszédhelyzetekben való viselkedés 
–      Megszólítások, magázódás, a kapcsolattartás formái 
  
Eszközhasználat 
Könyvtár, internet 
–      Adatgyűjtés, ismerkedés az ETO rendszerével 

  
Etika: viselkedéskultúra 
  
Irodalom: beszédhelyzetek
, dramatikus játékok 

Fogalmak Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, 
üzenet, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 
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Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, meta-
nyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás),  

Ajánlott 
tevékenységek 

–      Adatgyűjtés a különböző kultúrák jelzéseiről: idegen nyelvi üd-
vözlési formák gyűjtése mellett az elfogadás, elutasítás, igenlés, taga-
dás gesztusainak, az érzelmi állapotok kifejezőeszközeinek élmény-
szerű felidézése saját tapasztalataikból, majd eljátszása. 
–      Szituációs játék a kultúrák különbségeiből adódó kommunikációs 
hibák megjelenítésére. 
–      Rajzos térkép készítése ikon, index és szimbólum típusú jelek fel-
használásával. 
–      Adatgyűjtés az állati kommunikáció formáiról. 
–      Az eszköztárak összehasonlító jellemzése szempontok alapján: a 
kettős jelrendszer mibenlétének megfigyelése, megfogalmazása. 
–      A közlésfolyamat tényezőit zavaró zaj kommunikációs hatása – 
szituációs játék, feladványszerűen. 
–      Szerepjáték a párbeszéd tartalmának, a szereplők szándékainak 
megfelelő mondatfonetikai eszközök alkalmazásával: a mondatvégi 
írásjelek és az érzelmi-indulati hanglejtés gyakorlása a beszélő szán-
dékának érzékeltetésére. 
–      Párbeszédírás – megfejtendő kontextussal: mondatok jelentésvál-
tozásának megfigyelése a kommunikációs helyzet változtatásával, a 
párbeszéd helyesírásának gyakoroltatása. 
–      A párbeszédhez kommunikációs helyzet alkotása (kik, hol, mikor, 
milyen céllal). 

A párbeszéd kiegészítése elbeszélő szöveggel: 
–      A kommunikációs helyzet leírásával, 
–      Történet-kiegészítéssel, 
–      Leírással,  
–      Háttérszövegek értelmezése és alkotása. 
A kommunikációs gyakorlatok során felvethető témáknak elsősorban a 
személyiség fejlesztésében van szerepe. 

 
2. 
 
Tematikai egység Szöveg nélküli kommuni-

káció 
Órakeret 
6 óra  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

–      Kooperativitás 
–      Tolerancia 
–      Segítőkészség 
–      Konszenzuskeresés 
–      Konfliktuskezelés 
–      Alkalmazkodás 
–      Empátia, decentrálás, nézőpontváltás 
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–      Szókincsfejlesztés 
–      Nyelvi kreativitás 
–      Kérdezéstechnika 

Előzetes tudás Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, 
csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kife-
jező, metanyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenn-
tartás, -zárás) 

Követelmények 
  

Kapcsolódási pontok 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények   
  

Ismeretek a nyelvről 
–      Nyelvi és nem nyelvi eszközök  
–       Mimika, gesztusok, testtartás, proxemika, kulturális szigná-
lok 
Kommunikáció, szövegértés- szövegalkotás 
–      Nem nyelvi eszközök használata a szituációnak, szerepnek 
megfelelő módon  
Normaismeret 
–      A gesztusok használati köre 
–      Viselkedési, öltözködési szabályok formális szituációkban 
–      Kulturális különbségekhez való alkalmazkodás 

  
Etika: viselkedéskultúra 
  
Irodalom: beszédhelyzetek, 
dramatikus játékok 
  
Vizuális kultúra: ábrák, ké-
pek, illusztrációk értelmezése 

Fogalmak nem nyelvi jel: tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, vizuális je-
lek, emblémák 

Ajánlott 
tevékenységek 

–      Szerepjáték a párbeszéd tartalmának, a szereplők szándékainak ki-
fejezésére csak nonverbális eszközök alkalmazásával. 
–      Feladatmegoldatás: csak nem nyelvi eszközökkel adott utasítások 
alapján. – Páros feladat 
–      Páros játék: ellentétes célú, gesztusokat használó szereplők kijelölt 
témáról szóló párbeszédei: a beszédpartner számára új tartalmak köz-
vetítése ilyen beszédszituációkban. (Gyakorlás a szülő-gyerek, tanár-
diák konfliktusok verbális megoldására.) 
–      Érzelmek, indulatok kifejezése gesztussal, mimikával, testtartás-
sal. 
–      Képek, hang nélkül lejátszott filmrészletek „szinkronizálása”- sze-
repjátékként, írott szövegben. 
–      Beállított élőképek iskolai szituációkról, gyerekközösségen belüli 
helyzetekről, majd ezek mások általi megelevenítése. 
–      Vizsgahelyzet és egyéb iskolai, tanulási szituációk megjelenítése 
rögtönözve tipikus szereplőkkel. 
–      Az elkészült jelenetek, szövegek bemutatása, megvitatása. 
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–      Népek, nemzetiségek szubkultúrák képviselőiről készített fotók 
értelmezése: a kulturális szignálokról szerzett ismeretek felidézése, bő-
vítése. 
  

  
3. 
  
Tematikai egység Szóbeli kommunikáció  

  
Órakeret 
 10 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

–      Beszédhallás  
–      Prezentáció 
–      Intonációs érzékenység 
–      Adatgyűjtés megadott szempontok alapján 
–      Analízis 
–      Szintézis 
–      Általánosítás 
–      Következtetés 
–      Absztrakció 
–      Konkretizálás 
–      Csoportosítás 
–      Vitaképesség: érvelés, indoklás, magyarázat 

Előzetes tudás A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása.  
Követelmények 
  

Kapcsolódási pontok 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények   
  

Ismeretek a nyelvről 
Beszédműfajok: előadás, hozzászólás, vita, tájékoztató, beszá-
moló, ünnepi beszéd;  
Beszédművelés: a retorika alapjai. 
  
Kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás 
Hétköznapi szövegek elemzése: 
–      A téma megállapítása 
–      A cím és a téma, tartalom viszonyának megállapítása 
–      A főtéma és az altémák elkülönítése 
–      A szöveg típusának jellemzése: a cselekmény és a szöveg 
szerkezete 
–      Háttérszövegek értelmezése és alkotása 
–      Metaforikus jelentés értelmezése és alkotása 
–      A humor, a gúny, az irónia és a túlzás nyelvi eszközeinek 
értelmezése és használata 
–      Szövegalkotás az alábbi szövegtípusokban:  

Minden tantárgy: felszólalás, 
kiselőadás, (ünnepi) beszéd, 
részvétel beszélgetésben, vi-
tában.  
  
Vizuális kultúra: szöveg és 
kép kapcsolata a vizuális mé-
diumokban. 
  
Ének-zene: beszédhang, 
énekhang, beszédtempó, rit-
mus. 
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–       Közlő: (elbeszélés, hír, hirdetés, indoklás, bizonyítás stb.) 
–      Befolyásoló: (vita, reklám, tanács, érvelés stb.) 
–      A kommunikációs helyzethez, illetvea partner előzetes is-
mereteihez való alkalmazkodás nyelvi eszközeinek használata 
Normaismeret 
–      Viselkedési normák formális beszédhelyzetben 
–      Öltözködési, nyelvhasználati, a nonverbális eszköztárra vo-
natkozó konvenciók a nyilvános beszédben 
–      Vitakultúra 
–      Az érvelés eszköztára 
Eszközhasználat 
 A könyvtár folyóirat-állománya 
internet  
  
Fogalmak Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, kösz-

öntő, ünnepi beszéd. 
  

Ajánlott 
tevékenységek 

-       A megismert beszédműfajok jellemzése, jellemzőik elemző bemutatása 
szabadon választott, publikált esetleg történeti szöveg feldolgozásával. 
-       A magánbeszéd és a publikus beszéd különbségeinek megfigyelése.  
-       A tapasztalatgyűjtésre, élmények felidézésére építve a legközelebbi isko-
lai esemény, rendezvény szervezésében, lebonyolításában való részvétel, a ren-
dezvény megvalósítása. 
-       A felkészülés során az elképzelésekről vita, tájékoztató, beszámoló tar-
tása. 
-       Alternatív ünnepi beszédek írása a kontextus, a célközönség függvényé-
ben. 
-       Ünnepibeszéd-paródiák előadása. 
-       Választott tantárgyból tartott (kis)előadás retorikai, szövegszerkesztési 
előkészítése. 
-       Az évfolyam honlapjának megújítása a megismert tömegkommunikációs 
műfajokban született szövegekkel. 
-       Az évfolyam chatfórumának váltott moderálása tematikus beszélgetések 
kezdeményezésével, irányításával: a kapcsolatápoló szövegtípusok gyakorlása 
(köszönés, megszólítás, téma, utalás a partnerre, a tegezés és a magázás nyelvi 
normáinak alkalmazása, hivatalos, udvarias-udvariatlan formák). 
-       Közös légző- és beszédgyakorlatok. 
-       Prózaolvasási háziverseny – a választott szövegek megvitatásával. 

 
4. 
  
Tematikai egység Írásbeli kommunikáció, tö-

megkommunikáció 
Órakeret 
8 óra 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

–      Rendszerező képesség 
–      Adatgyűjtés megadott szempontok alapján 
–      Adatok rendszerezése megadott szempontok alapján 
–      Adatok rangsorolása megadott szempontok (lényegki-
emelés) 
–      Az adatok között összefüggés-teremtés megadott szem-
pontok alapján  
–      Önbemutatás, önkifejezés 
–      Közlő szövegtípusok alkotása 
–      Kreativitás 

Előzetes tudás Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző techni-
kákkal. Megadott témához, problémához való célzott anyag-
gyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és 
elektronikus eszközeinek és forrásainak felhasználásával. 
A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogal-
mazás folyamatközpontúságának alkalmazása. 

Követelmények 
  

Kapcsolódási 
pontok 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények   
  

Ismeretek a nyelvről 
Írás és beszéd; Az írás sajátosságai;  
Mi a stílus; Stílusrétegek: tudományos, publicisztikai, hivatalos;  
Tömegkommunikációs műfajok: hír, mínuszos hír, kommentár, összefog-
laló, riport, interjú, glossza, jegyzet stb.;  
Ügyintézés;  
A levél, az önéletrajz fogalma, jellemzése 
Kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás 
 A szövegben ábrázolt szerepek (magán és publikus) meghatározása 
Adatgyűjtés megadott szempontok alapján 
Adatok rendszerezése megadott szempontok alapján 
Adatok rangsorolása megadott szempontok (lényegkiemelés) 
Az adatok között összefüggés-teremtés megadott szempontok alapján  
Normaismeret 
A stílusrétegek megismert szövegtípusainak megfelelő szövegek önálló al-
kotása, elbírálása 

  

Fogalmak Tömegkommunikáció, sajtó, internet, sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú, 
Tömegkommunikációs műfajok: hír, mínuszos hír, kommentár, össze-
foglaló, riport, interjú, glossza, jegyzet stb.; levél, elektronikus levél, 
önéletrajz,  

Ajánlott 
tevékenységek 

-       „Írásképek” (képversek) alkotása. 
-       A számítógépes vizuális jelek használatára építő szövegek létre-
hozása. 
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-       Kiselőadás az új kommunikációs eszközök vizuális ikonjairól, 
ezek használati köréről. 
-       Az itt használatos rövidítések (számítógépes) kis szótárának elké-
szítése csoportmunkában. 
-       Csoportmunkában a kötelező olvasmány világára épülő újság el-
készítése, a szövegfajták, műfajok „szabályszerű” létrehozásával. 
-       Újság (akár internetes, akár az iskolai, az évfolyamnak készülő) 
tipográfiai szerkesztése. 
-       A kézírások összevetése. 
-       A választott tantárgyból tervezett kiselőadás elkészítése, előadása, 
benyújtása az adott tantárgyból. 
-       Hivatalos kérelem írása egy évfolyam, évfolyamot érintő kérdés 
elintézésének tárgyában. 
-       Tréfás önéletrajz írása, felolvasása, szabadon választott életkorba 
helyezkedve. 
-       Az iskolai adminisztrációban részvétel (pl. diákigazolvány igény-
lése, házirendalkotás vagy módosítás, a diák-önkormányzati munkába 
való bekapcsolódás, jegyzőkönyvvezetés stb.). 

  
5. 
  
Tematikai egység Helyesírás Órakeret 

10 óra 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától el-
térő helyesírás értelemtükröztető szerepének felismertetése. 
Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a 
mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg köz-
pontozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabá-
lyainak megismertetése. A nyelvtani ismeretek alapján meg-
ismert összetett szavak helyesírása, az értelemtükröztető rend-
szer megismertetése. 

Előzetes tudás Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés 
eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazá-
suk a szövegalkotás folyamatában; önkontroll és szövegjaví-
tás fokozatos önállósággal. 

Követelmények 
  

Kapcsolódási pontok 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények   
  

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása külön-
féle írásbeli műfajokban. 
Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

Minden tantárgy: helyesírás 
Digitális kultúra: a helyesírási 
ellenőrző programok. 
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A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írás-
módja. 
Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai. 
A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabá-
lyai. 

Vizuális kultúra: tipográfiai is-
meretek felhasználása az eszté-
tikus és célszerű íráskép kiala-
kításához 

Fogalmak Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gon-
dolatjel).  
Összetett szó, szóösszetétel. 
Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

  
  

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 
tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle meg-
jelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, korrigá-
lása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák (intenzív 
és extenzív olvasás) megismertetése. 
A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 
A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési 
módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus 
szövegekben. 
Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információforrá-
sok kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömegkommuni-
kációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesz-
tése.  
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak felis-
mertetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-
kák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), 
azok gyakorlatban történő alkalmazása. 
A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 
A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, krea-
tív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és 
nem folyamatos szövegeken.  
Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 
összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 
Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  
  

Minden tantárgy: 
az egyes tantárgyakban olva-
sott szövegek feldolgozásá-
nak tantárgyi sajátosságai.  
  
Digitális kultúra: 
keresési ismeretek alkalma-
zása.  
  
Vizuális kultúra: 
ábrák, képek, illusztrációk 
értelmezése. 
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Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 
a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 
használhatóságának kérdése.  
A különböző forrásból származó információk megadott szempon-
tok szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 
Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldol-
gozás. 

  
 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 
  

–     A közlő, a címzett, a közlemény, a csatorna, a kód, az üzenet, a beszédhelyzet fogalmá-
nak, szerepének meghatározása. A nyelv mint jelrendszer jellemzése. Megadott szempontok 
szerint alkotott szövegekben a kommunikációs tényezők módosító hatásának tükröztetése. 
–     A nonverbális eszközök szerepének ismerete, használatuk önálló üzenetek közvetítésére 
és nyelvi üzenetek alátámasztására, módosítására. A testbeszéd, a hangsúly, a hanglejtés, 
hangerő jelentésmódosító szerepének tudatos használata. 
–     A kommunikációs helyzetekhez alkalmazkodó irányított szövegalkotás. A beszédműfa-
jok jellemzése nyelvi szintek szerint. A műfajok alkotási szabályainak, eszköztárának isme-
rete és alkalmazása. Részvétel a megbeszélésben, a vitában: a szerepviszonyok felismerése. 
A tömegkommunikáció műfajainak elkülönítése, hatáselemzése. Szándékolt hatás érdeké-
ben felépített szöveg alkotása. Reproduktív és félreproduktív szöveg kifejező előadása. 
–     Az írásbeliség speciális lehetőségeinek tudatos használata: a vizualitás. Kijelölt szöveg-
szerkezeti egységek - bevezetés, befejezés, tételmondat és kifejtése - önálló létrehozása. A 
helyesírási segédletek használata. 

  
8. ÉVFOLYAM 
1. 
  
Tematikai egység A nyelv szerkezete és jelen-

tése: mondattan 
Órakeret 
  40 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése: a nyelv 
szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mon-
dat- és szövegépítő eljárásokkal; a mondatfajták közlési 
szándékának felismertetése a beszélt és írott nyelvben, al-
kalmazásuk a mindennapi kommunikációban; a mondat szó 
szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsőd-
leges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Előzetes tudás Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: 
ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmások, 
igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói igenév. 
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Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, segédigék, igekötő. 
Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 
Mondatfajták típusai, használatuk. 

Követelmények 
  

Kapcsolódási pontok 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények 
  

  
  

Ismeretek a nyelvről 
–      A mondatok fajtái - modalitás;  
–      A mondatok típusai szerkesztettség alapján;  
–      A mondat részei; A predikatív viszony; Az ige fajtái, alak-
rendszere;  
–      Tárgyas szerkezet; Határozós szerkezet; Jelzős szerkezet; 
–      A névszók fajtái; Igenevek; Névmások;  
–      Az összetett mondat; Alárendelt viszony a mondatokban és 
az összetett szavakban; Mellérendelt viszony az összetett monda-
tokban, szószerkezetekben és összetett szavakban;  
–      A szöveg építőelemei: mondattani ismereteken alapuló szó-
fajtani ismeretek elsajátítása 
Kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás 
–      A szöveg mikrostruktúrájának (mondaton belüli viszonyok) 
a megértése  
–      Hiányos, tagolatlan és szerkesztetlen mondatok kiegészítése 
elbeszéléssé.  
–      Leíró szövegek alkotása: tárgy vagy személyleírás, cselek-
vést előíró (pl. recept), meghatározás, jellemzés  
–      A mondatok közötti logikai kapcsolatok megértése 
–      Kapcsolatápoló szövegek jellemzése és létrehozása: cseve-
gés, kapcsolatnyitó, -záró fenntartó elemek használatával 
Normaismeret 
–      Nyelvhelyességi és helyesírási szabályok: összetétel, írásjel-
használat, a névmások használata 
–      A mondatok teljes szerkesztettségének elvárásai 
–      A szituációhoz alkalmazkodó mondatszerkesztés 
–      A szóösszetételek helyesírása 
–      A tagmondatok közötti és mondatvégi írásjelek használatá-
nak szabályai 
Eszközhasználat 
Könyv: 
Helyesírási segédletek 
Az egynyelvű szótárak jelzésrendszere  
  

  
Vizuális kultúra: 
vizuális kommunikáció, a vi-
zuális közlések felépítése. 
  
Idegen nyelvek: a tanult ide-
gen nyelv szóalkotása 

Fogalmak Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 
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Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 
bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 
Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), 
határozó (pl. idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot). 
Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Ajánlott 
tevékenységek 

–      A formai és funkcionális modalitás eltéréseire hétköznapi példák 
keresése, szövegbe építése 
–      Abszurd párbeszédek előadása: komolyan vett formai modalitásra 
építve 
–      Szerkesztetlen mondatok köré párbeszéd, szituáció építése. 
–      A mondatra vonatkozó legfontosabb szabályok definíciószerű, 
összegző megfogalmazása. 
–      Túlszerkesztett szöveg írása: teljes, kihagyás nélkül felépített 
mondatokból álló szöveg létrehozása, majd az összes lehetséges kiha-
gyás, helyettesítés elvégzése – páros munkaként. 
–      Mondatelemzés. 
–      A szófaji rendszer áttekintő vázlatának összeállítása csoportmun-
kában – ismétlés. 
–      Alá- és mellérendelő viszonyok feltárása a különböző nyelvi szin-
teken. Példák alapján magyarázat. 

  
2. 
  
Tematikai egység Jelentéstan Órakeret 

22 óra 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Fogalmak megértésének, kialakításának és használatának a 
képessége 
–      Összehasonlítás (azonosítás-megkülönböztetés) 
–      Analízis 
–      Szintézis 
–      Általánosítás 
–      Következtetés 
–      Absztrakció 
–      Konkretizálás 
–      Csoportosítás 
–      Hasonlóságok és különbségek megállapítása (párhuza-
mok, ellentétek) 

Előzetes tudás Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok.  
Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, 
alkalmazásuk a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmon-
dások, szólások jelentésének és eredeti funkciójának isme-
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rete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelen-
tése. Közismert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. ér-
telmező, szinonima). 

Követelmények 
  

Kapcsolódási pontok 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények   
  

Ismeretek a nyelvről 
A szóelemek fajtái, és ezek funkciója, jelentése;  
Hangalak és jelentés viszonya;  
Jelentésváltozások;  
A szókincs bővülésének lehetőségei: a szóképzés, a szóalkotási 
módok - összetétel, hasadás, elvonás, mozaikszók;  
  
Kommunikáció, szövegértés-szövegalkotás 
A tematikus kulcsszavak és helyettesítőik (névmások, szinoni-
mák) megfeleltetése - szövegelemzés 
A nyelv fő funkciójának: a jelentés közvetítésének, a szöveg je-
lentését kialakító elemeinek rendszerezése és szövegbeli szerep-
ének bemutatása: a jelentésbeli kapcsolóelemek felismerése, ki-
emelése a szövegből 
A szinonimák, antonímák, alá-fölérendelt fogalmak hálózatának 
szövegalakító funkciójának bemutatása, produkálása 
Normaismeret 
 Mindezek helyesírási vonatkozásai: a szóelemzés elve, az össze-
tett szavak helyesírása 
  
Eszközhasználat 
Könyv 
Az egynyelvű szótárak szócikkeinek elemzése 
A helyesírás szabályai 
Magyar szólások és közmondások  
Könyvtár: Gyűjtőmunka, szókincsgyarapítás 
  

Idegen nyelvek: motivált, 
motiválatlan szavak, szórend. 
  
Digitális kultúra: hangalak és 
jelentés. 
  
Etika: kifejezések köznyelvi 
és tantárgyi jelentése. 

Fogalmak Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 
Denotatív, konnotatív jelentés.  
Metaforikus jelentés. 
Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 
szópár, ellentétes jelentés. 

Ajánlott 
tevékenységek 

–      Szóelemzés: a tő és a toldalékok elkülönítése, fajtáik felismerése, 
megnevezése. 
–      A szóvégmutató szótár bemutatása - kiselőadás. 
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–      Szócsaládfák készítése (akár rajzban) értelmező szótár segítségé-
vel, a jelentésváltozások magyarázata kiselőadásban. 
–      Szócikkek írása, a szótári jelentés vizsgálata. 
–      Idegen szavaknak fiktív jelentéstulajdonítás: játék az áldefiníciók-
kal, álszócikkekkel. 
–      Tematikus szókincsbővítés – szótári gyűjtőmunka. 
–      A szinonimák stílusértékének különbségét bizonyító nyelvi fordu-
latok gyűjtése, alkotása. 
–      A szavak helyettesíthetősége: fogalmazás a szinonimák tudatos 
használatával. 
–      Párbeszéd állandó nyelvi elemek: szólások, szóláshasonlatok, ké-
pes kifejezések, közmondások beillesztésével - jellemteremtés nyelv-
használattal. 
–      Jelentés, hangalak elkülönítése mondatba foglalt szópárokkal: 
többjelentésű és hasonló alakú szavak. 

  
Tematikai egység/ Fejlesz-

tési cél A nyelv állandósága és változása Órakeret 7 
óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  
A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és válto-
zásának megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szöve-
geken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi 
és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése kü-
lönböző korokból származó írott szövegeken és irodalmi példákon. 
Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 
jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  
A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 
A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összeha-
sonlítása. 
A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek kö-
zött. Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példák-
kal. 

Történelem, 
Állampolgári 
ismeretek:  
a magyarság történeté-
nek kezdetei. 
  
Ének-zene:  
régi és új stílusú népda-
lok.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 
  
  
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

–     Mondatelemzési jártasság: Az alany, állítmány, tárgy, határozók és jelzők fajtáinak fel-
ismerése a mondatban.  
–     A mondatrészek jellemzése: tipikus kérdőszavaik, szófajaik, melyek betölthetik az adott 
mondatrészi szerepet.  
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–     Mondattani elemzés és ábrázolás.  
–     Mondatalkotás kijelölt mondatrészi szerepek betöltésével. Az összetételek fajtáinak, az 
utalószó és a kötőszó szerepének ismerete.  
–     A szófajok kategóriáinak, rendszerének ismerete: a kettős, hármas szófajúság, az átme-
neti kategóriák.  
–     A hangrend, és illeszkedés eseteinek ismerete, és szabályainak alkalmazása. Alkalmaz-
kodás a beszédhelyzethez, a mondat szerkesztettségét befolyásoló tényezőkhöz. 
–     A tő, képző, jel, rag felismerése és elkülönítése a szóalakban, és szerepük, funkciójuk, 
jelentésük meghatározása.  
–     Példák alapján az egy- illetve több jelentésű, azonos alakú szavak bemutatása. A jelen-
tésbővülés illetve jelentésszűkülés eseteinek elemző bemutatása. Rokon értelmű szavak, szi-
nonimák, antonímák használata árnyalt szöveg létrehozásához. 
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IRODALOM 

  

7- 8. ÉVFOLYAM 

  
A 7–8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben 

– a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, ha-
tékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), visz-
szakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget kap, 
mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az inter-
neten keresztül. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 
egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. Mire eljutottak a tanulók a 78. 
évfolyamig, addigra már megismerkedtek a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és a mondákkal, 
az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a szövegértés és szö-
vegalkotás ekkorra már több kell, hogy legyen számukra merő technikai gyakorlatnál vagy egyszerű 
kódoló – dekódoló eljárásnál.  

Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli képessé-
gekkel megáldott művészek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a megfejtése és életünkbe építése 
a mi dolgunk. Ekkorra már szerencsés, ha a tanulók jól értik: a pragmatikus tudáselemeken túl az 
embernek szüksége van egy transzpragmatikus, ünnepnapi tudásra is, amelyben elsősorban a mű-
vészetek adhatnak eligazítást.  

Hogy az irodalommal ebben a másfajta jelentésében is képesek legyenek szembesülni, eh-
hez több előfeltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, 
hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos serdülőkori viszonyát a tanulmányokhoz, a mély lelki kér-
déseket érintő kommunikációhoz és a tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető kamaszt jól 
ismerve fogalmazza meg célkitűzéseit. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy le-
gyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elen-
gedhetetlenek. Ennek megfelelően 78. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszéd-
készség szempontjából a 78. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, 
hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket 
is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is ké-
pes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni.  

Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs techniká-
kat is képes alkalmazni. Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, 
hanem ő maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából 
már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai 
eszközök típusainak azonosítására. Irodalomismeret szempontjából márnemcsak a lírai és az elbe-
szélő szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, 
továbbá megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés mód-
jaival és a tantervben számára előírt további fogalmakkal. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából 
már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés 
kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát is. Is-
meri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és el-
beszélés mozgóképi eszközeit. 
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Célok 
–     Annak a nyitottságnak a kialakítása, amely az irodalmi művek befogadásához szükséges. 
–     Olyan eszközök használatának elsajátíttatása, melyek segítségével a tanulók el tudják kü-
löníteni a művészi és nem művészi szövegeket.  
–     Az alapvető műfajok és szövegfajták jellegzetességeinek felismertetése 
–     A befogadás tapasztalatainak tudatosítása: a szaknyelvi eszköztár használata. 
–     A koncentráló-képesség, az emlékezet fejlesztése. 
–     Az önismeret, az együttműködés fejlesztése. Az együttműködés kereteinek kialakítása. 
–     A hétköznapi és a művészi kommunikáció közti különbség megfigyelése. 
–     Különböző szempontú szövegelemző műveletek egyre önállóbb elvégzése. 
–     A megfelelő szövegértés elsajátítása. 
–     A szöveg megértést bizonyító hangos olvasás.  
–     Világos szövegalkotás, kifejezőképesség. 
–     Olvasható, esztétikus, jó tempójú egyéni írásmód – irányított vázlat készítésekor is. 
–     A memoriterek kifejező megjelenítése. 
–     Az érdeklődés felkeltése a megjelölt művek értő befogadására. 
–     A művekben megjelenő helyzetek, helyszínek, szereplők és cselekményelemek feldolgo-
zása. 
–     Ellentmondásos élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok feltárása, megvitatása. 
–     Ismerkedés a szatíra lehetőségeivel 
–     A valóság és a fikció viszonyának vizsgálata. 
–     A jellemzés eszközeinek feltárása. 
–     A művekben megjelenített erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése 
és megértése. 
–     A mesei elemek felismerése. 
–     A szókincs fejlesztése. 
  
 
7. ÉVFOLYAM 
  
1. EPOCHA 
  

Tematikai egység Bevezetés az irodalmi szövegek olvasásába 
  

Órakeret  16 
óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az 
érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasí-
tások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének meg-
értése.  

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

–      szövegértés, szövegalkotás (közlő: elbeszélés, indoklás, bizo-
nyítás stb., leíró: tárgy vagy személyleírás, meghatározás, jellem-
zés 
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–      Gardner-féle intelligenciaterületek fejlesztése differenciált, 
választható feladatok segítségével 
–      szókincs fejlesztés 
–      kooperatív csoportmunka  
–      ismerkedés az egyszerűbb grafikus szervezőkkel (pl. pókháló 
ábra) 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák, fejlesztési követelmények   
  
 Gianni Rodari: Halló, itt apu mesél című könyvéből. 

Dráma és színház: be-
szédhelyzetek felisme-
rése, megfigyelése, elem-
zése, dramatikus játékok. 

Fogalmak 
befogadás, művészi és hétköznapi szöveg, műnemek, műfajok, szöveg-
fajták, az elbeszélői nézőpont, kompozíciós egység 

Ajánlott tevé-
kenységek 

Csoportalakítás – véletlenszerű csoportok (azonos fogalmak)  
Csoportépítés (plakát, névadás, füllentős) 
Epochavers közös elmondása minden óra elején. 
Mesék közös olvasása 
Kevéssé ismert szavak kitalálása a szövegkörnyezetből, ezekkel mondatok írása 
Egyéni vélemény kialakítása a rákfiú viselkedéséről, ennek indoklása, többiek-
kel egyeztetése 
Mi az ő véleményük – a rákfiú többi szereplőjének véleménye- csoportban ér-
vek gyűjtése az ő igazuk mellett. 
Te mit tennél a rákfiú helyében – a történet folytatása – egyéni munka 
„Saját útját járja” – csoportban megbeszélni, mit jelent ez a kifejezés. Történet 
kitalálása, előadása egy emberről, aki saját útját járja.  
Előadások megnézése, megfigyelési szempontok. 
Választható feladatok az Ehető, iható tudomány című meséhez: Leírás a Bin 
bolygó egy lakásáról, térképkészítés a Bin bolygóról, pókháló ábra készítése a 
tudományok rendszeréről, reklámplakát készítése, versírás a tanulásról a szö-
vegben lévő vers ritmusára. 
Kiállítás és tárlatvezetés az elkészült feladatokból. 
Kérdések a Szegény, öreg Ada néni című meséhez a szöveg megismerése előtt. 
A csoportoknak néhány mondatban kell válaszolni a feltett kérdésekre. A kész 
szövegek felolvasása, majd ismerkedés az eredeti szöveggel. Azonos pontok 
kigyűjtése. 
Egyénileg választható feladatok a szöveghez: Kérdőív készítése arról kit mi tesz 
boldoggá. Ada néni egy lakótársának élettörténete. Ada néni lakókörnyezetének 
lerajzolása. Interjú készítése Ada nénivel. Dal írása, amelyben a madarak bú-
csúztatják Ada nénit. Jelenet előadása, melyben látogatók érkeznek az idősek 
otthonába. 

  
2. EPOCHA 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

EPIKAI ALKOTÁSOK - Kisepikai alkotások (pl. kisre-
gény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota), Nagyepikai 

alkotás – regényelemzés 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).  
Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.  
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, párbe-
széd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  Regé-
nyelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni olvasmányok, ifjú-
sági regények).  
Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, 
fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere; maga-
tartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttérzés, se-
gítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások értelmezésének 
és véleményezésének fejlesztése. 
Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése. Annak fel-
ismerése és tudatosítása, hogy az elemző értelmező olvasás elmélyíti az él-
mény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, er-
kölcsi, esztétikai élmények forrása. 
Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. Nagyepikai al-
kotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, elemzése; az elbeszélés és 
a történet időrendje közötti eltérés érzékeltetése; az előreutalások, késlelteté-
sek szerepét azonosító szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelem-
zések alapján műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések megfogal-
mazásának képessége. 
Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, olvas-
mányainak ajánlása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Az egyes kisepikai műfajok sajá-
tosságai (pl. tér-, időviszonyok, 
előreutalás, késleltetés, nézőpont, 
szerkesztésmód, szereplők, hang-
nem, téma, motívumok). 
Kosztolányi Dezső, Mikszáth 
Kálmán és más magyar elbeszé-
lők alkotásai.  
Mikszáth Kálmán: Szent Péter 
esernyője – sok szempontú meg-
közelítés. 
Tér- és időviszonyok, cselek-
mény, szerkezet, anekdotikusság. 

A tanuló kisepikai alkotásokban 
      azonosítja, elemzi az idő- 
és térviszonyokat; 
      érzékeli az elbeszélés és a 
történet időrendje közötti elté-
rést; 
      azonosítja az előreutaláso-
kat, késleltetéseket;  
      felismeri az elbeszélői né-
zőpontot, beszédhelyzetet;  
      műelemzések nyomán rög-
zíti az egyes műfajok sajátossá-
gait;  

Etika: nemzedékek, család, 
felnőttek, gyerekek kapcso-
latai. Erkölcsi dilemmák 
  
Dráma és színház:  
érzelmi tartalmak kifejezése 
drámajátékban, szerepjáték-
ban. 
  
Digitális kultúra: források 
önálló feltárása és felhasz-
nálása 
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A szereplők jellemzése (egyéni 
állásfoglalással). 
Elemzések, értelmezések és krea-
tív írások. 
  
Ajánlott és/vagy egyéni olvasmá-
nyok, pl. Jules Verne, Mark 
Twain, Dickens és mások művei-
ből; a klasszikus és kortárs, ma-
gyar és világirodalmi ifjúsági iro-
dalomból – műbemutatások, ér-
telmezések, ajánlások (a házi ol-
vasmányok megközelítési szem-
pontjainak alkalmazása, önálló 
állásfoglalással). 

      azonosítja az irodalom 
nagy témáit, pl. család, is-
kola, gyerekek és felnőttek, pró-
batételek;  
      képes az irodalmi élmény 
megosztására;  
      képes érzelmi tartalmak 
felismerésére, erkölcsi választá-
sok értelmezésére és véleménye-
zésére, pl. indulatok, szeretet, 
együttérzés, segítőkészség, féle-
lem, bizalom, hála;  
      memoriterek (prózaepikai 
szövegrészletek) előadására. 
A tanuló nagyepikai alko-
tás(ok)ban  
      azonosítja, elemzi az idő- 
és térviszonyokat; 
      érzékeli az elbeszélés és a 
történet időrendje közötti elté-
rést; 
      azonosítja az előreutaláso-
kat, késleltetéseket; 
      felismeri az elbeszélői né-
zőpontot, beszédhelyzetet; 
      a műelemzés nyomán rög-
zíti a műfaji sajátosságokat; 
      azonosítja az irodalom 
nagy témáit (pl. család, gyerekek 
és felnőttek, próbatételek, szer-
elem); 
      képes az irodalmi élmény 
megosztására; 
      képes a szereplők jellemzé-
sére, tetteik minősítésére; erköl-
csi választások értelmezésére és 
véleményezésére; 
      memoriterek (prózaepikai 
szövegrészletek) előadására; 
      képes annak felismerésére 
és tudatosítására, hogy az 
elemző-értelmező olvasás elmé-
lyíti az élmény- és tapasztalat-
szerzést;  

Földrajz: Az olvasott mű-
vek topológiája 
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      képes az irodalmi élmény 
megosztására, olvasmányainak 
ajánlására; 
      alkalmas az önálló olvas-
mányválasztás indoklására. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szer-
kezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. Nagyepika, szerkezet, idő-
viszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreuta-
lás; anekdotikus; magatartásforma. 

  
3. EPOCHA 
  

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Egy korstílus – a romantika: Lírai művek és nagy-
epikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus 

korstílus (regényelemzés) 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 
Petőfi Sándor néhány műve. Jellemző műfajok a 19. század  első fe-
léből.  

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek 
megbecsülése, azonosulás a máig ható értékekkel. 
Ismerkedés egy korstílussal, korstílus és mű(vek) összefüggéseivel. 
Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, művészeti 
kapcsolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digi-
tális források használatával. Regényelemzések (házi és egyéni ol-
vasmányok). A romantikus korstílus.  
Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cse-
lekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők 
rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. Fo-
gékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek azonosí-
tására, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, döntései-
nek mérlegelésére.  
Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szem-
pontú megközelítése, elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreuta-
lások, késleltetések, elbeszélői nézőpont, stílusjellemzők). 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási ponto
k 

Egy korstílus – a romantika.  
Egy-két szemelvény a korszak jellemző 
alapvetéseiről, törekvéseiről (pl. szabad-
ság az irodalomban; új, jellegzetes műfa-
jok; kevertség, töredékesség; romantika 
és népiesség). 
  

A tanuló 
      ismerkedik egy korstílus-
sal, a korstílus és egy-egy mű 
közötti összefüggéssel; 
      ismerkedik a korszak iro-
dalmi életével (pl. folyóiratok, 
színházi élet, irodalmi kapcso-
latok); 

Vizuális kultúra: ro-
mantikus festmé-
nyek, épületek, vise-
letek. 
  
Ének-zene:  
a zenei romantika. 
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Szemelvények Kölcsey, Vörösmarty, Pe-
tőfi korstílusra jellemző, különféle mű-
fajú, tematikájú alkotásaiból (pl. Köl-
csey: Huszt; Vörösmarty: Ábránd; Pe-
tőfi: Egy gondolat bánt engemet…). 
  
Nagyepikai alkotás (regényelemzés) - sok 
szempontú megközelítés. 
  
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai(vagy 
esetleg egy másik regénye, pl. Az új föl-
desúr vagy A jövő század regénye) – sok 
szempontú megközelítés.  
  
Tér- és időviszonyok, cselekmény, szer-
kezet.  
Hősök, magatartásformák, erkölcsi vá-
lasztások – a szereplők jellemzése (egyéni 
állásfoglalással). 
Regényműfaji változat (pl. heroikus re-
gény, irányregény, utópia stb.). 
A romantika megjelenési formái (pl. szer-
kezet, cselekményfordulatok, jellemek, 
hangnem, előadásmód). 
Elemzések, értelmezések és kreatív írá-
sok. 

      megismeri a korszakolás 
nehézségeit; a romantika hátte-
rét, esztétikai elveit, törekvé-
seit, ábrázolásmódját, hangne-
meit; a stílus formajegyeit; 
      ismerkedik romantika és 
népiesség, romantika és re-
formkor összefüggésével; 
      jellemző műveken felis-
meri a legjellemzőbb romanti-
kus jegyeket, vonásokat; 
      felismer zenei és képző-
művészeti vonatkozásokat, 
kapcsolódásokat; 
      az önálló ismeretszerzés 
többféle módszerével (pl. inter-
net, elektronikus könyvtár) is 
gyűjt információkat. 
  
      A tanuló egy Jókai-re-
gényben azonosítja, elemzi az 
idő- és térviszonyokat, az elő-
reutalásokat, késleltetéseket, 
epizódokat; a szereplők kap-
csolatait, a cselekmény ele-
meit;  
      felismeri az elbeszélői né-
zőpontot, beszédhelyzetet;  
      műelemzés nyomán rög-
zíti a műfaji sajátosságokat és 
romantikus epika jellemzőit;  
      azonosítja a műben meg-
jelenő tematikát (pl. család, 
szerelem, hősiesség, hazafiság, 
önfeláldozás);  
      képes a szereplők jellem-
zésére, tetteik minősítésére; er-
kölcsi választások értelmezé-
sére és véleményezésére;  
      alkalmas a megjelenített 
értékek, erkölcsi kérdések, mo-
tivációk, magatartásformákfel-
ismerése, értelmezésére;  

Digitális kultúra:  
önálló ismeretszer-
zés, a források azo-
nosítása. 
  
Történelem, Állam-
polgári ismere-
tek: történelmi re-
gény eseményei és a 
történelem. 
  
Földrajz: az olvasott 
Jókai regény topoló-
giája 
  
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Jókai 
regények filmes 
adaptációi. 
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      alkalmas az irodalmi él-
mény megosztására; beszá-
moló, ajánlás készítésére, kü-
lönféle vélemények összeveté-
sére; 
      képes memoriterek (pró-
zaepikai szövegrészletek) elő-
adására;  
      képes annak felismerésére 
és tudatosítására, hogy az 
elemző-értelmező olvasás el-
mélyíti az élmény- és tapaszta-
latszerzést. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellen-
tétezés, romantikus képalkotás. Romantikus regény; regényműfaji 
változat, pl. heroikus regény; romantikus hős, jellem, ábrázolásmód 

 
4. EPOCHA 
  

Tematikai egység Olvasmányok az elbeszélő irodalom köréből 1. választható 
regények feldolgozása 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 
Az epikus művek főbb jellemzői 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Szövegértés és szövegalkotás, a mögöttes jelentéstartalmak fölfedezése, a le 
nem írt, de a cselekményből kikövetkeztethető szövegrészletek megalkotása, 
vita, döntésjáték, jellemzés írása, elbeszélői hangnemek teremtése 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák, fejlesztési követelmények   
  
Szabó Magda: Sziget-kék, Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika, 
Erich Kastner: Május 35. (Mindenkinek egyet kell választania). 
  
  

Magyar nyelv: retorika 

Fogalmak 
regény, kalandregény, meseregény, narráció, nézőpont, jellemek 
és a jellemzés eszközei, történetvezetés, konfliktusok és megoldá-
sok, fikció 

Ajánlott tevé-
kenységek 

A csoportokat úgy alakítjuk ki, hogy az azonos regényt olvasók kerüljenek egy 
csoportba.  
Jellemzési feladatok az adott regény szereplőiről, illetve az adott regény hely-
színeiről. 
Saját regény bemutatása megadott szempontok alapján. 
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Saját regény bemutatása egy a csoport által kiválasztott rövid részlet alapján. A 
csoport egyik tagja felkészül a kifejező olvasásra, a többiek végiggondolják, mit 
kell elmondani ahhoz, hogy a részlet érhetővé váljon a többiek számára is. A 
felolvasás után a többi csoportnak kérdéseket kell írni. 
Minden csoport kap egy mondatot az általa nem olvasott regényből, ezt kell 
szövegkörnyezetbe helyezni, és előadni. Az adott regényt olvasó csoport érté-
keli. 
Szókincs fejlesztése: mindenki kap egy listát, amin 20 ( a három regényből vá-
logatott) nem közhasznú szó szerepel. Ezt három oszlopba kell szétválogatniuk 
(egyéni munka) Meg tudom határozni a szó jelentését. Már hallottam, de nem 
tudom pontosan mit jelent. Fogalmam sincs. Mindenki kiválaszt 5 szót, egyet 
az első, egyet a második és hármat a harmadik oszlopból. Ezzel ír egy össze-
függő szöveget egy papírra. Aláhúzza az öt szót. Az a feladat, hogy a szöveg-
környezet minél jobban megvilágítsa a szavak értelmét. Összeszedem a papíro-
kat, újra kiosztom. Az olvasónak meg kell próbálnia kitalálni az öt szó értelmét. 
Egyéni feladatok: Hogyan uralkodott Dzsoni és Árnika? Uralkodásuk leírása. 
Még egy kaland. Konrád és a bácsi még egy kalandjának leírása. Megszerezte 
a képességet. Történet valakiről, aki megszerezte a képességet. 

  
7. ÉVFOLYAM / PROJEKT 
  

Tematikai egység Foglalkoztató könyv készítése Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés megadott szempontok alapján 

  

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Kreativitás, együttműködés és munkamegosztás 
Szerkesztés, igényes kivitelezés 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák, fejlesztési követelmények   
 Foglalkoztató könyv szerkesztése 
  

Vizuális kultúra: illuszt-
ráció, szöveg és kép egy-
sége 

Fogalmak   

Ajánlott tevé-
kenységek 

Feladat: Egy ismertető, népszerűsítő füzet összeállítása, amely a ti korosztályo-
toknak szól. 
Csoportonként kell dolgozni! A füzet tartalmazzon: könyvajánlót, ismertetőt az 
íróról, feladatokat (többfélét), illusztrációkat, minimum 10 elem legyen benne. 
Nagyon fontos, hogy megjelöljétek a forrásokat, amelyekkel dolgoztok, akár 
könyv, akár internetes oldal.  
A csoporton belül legyen munkamegosztás: (természetesen dolgozhattok 
együtt, de legyen felelőse mindennek)  

-       szerkesztő: ő felelős a tartalomért 
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-       lektor: ő felelős, hogy a szövegek nyelvi megformálásáért 
-       dizájner: ő a felelős a külső, belső megjelenésért 
-       koordinátor: az ő feladata, hogy összehangolja a munkát, ügyeljen 
a határidőkre, hajtsa be a részfeladatokat 

Értékelés: Tartalom: 25p. 
                 Nyelvi igényesség:10p.             
                 Külalak:10p. 
                 Forrás megjelölés: 5p. 
. 
A kész mű bemutatása, kiállítása. 

  
5. EPOCHA 
  

Tematikai egység 

Olvasmányok az elbeszélő irodalom köréből 2.  
Az anekdotától az anekdotikus regényig, karcolat, komi-
kus eposz, ballada 
  

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 
Az epikus művek jellemzőinek ismerte, a regény főbb jellegzetességei 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Szövegértés, szövegalkotás, befejezés-változatok írása, művek szereplőinek 
jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából, a nyelvi archaizmusok szö-
vegbe építése, a szövegben megformált magatartások kritikus értékelése 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák, fejlesztési követelmények   
  
Mikszáth: A néhai bárány, A bágyi csoda, Kosztolányi Dezső, Mó-
ricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Örkény István műveiből,  
Arany János egy balladája 

Történelem: életmódtör-
ténet 
Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret: filmes adap-
táció 
Természettudomány – a 
Felvidék városai 

Fogalmak 
 adoma, anekdota, humor, elbeszélés, hangnem, írói magatartás, elhallga-
tás, sejtetés, idill és tragikum, érték, nyelvi archaizmusok 
  

Ajánlott tevé-
kenységek 

A néhai bárány értelmezése: Tartalomösszegzés, a szereplők jellemzése, idegen 
szavak gyűjtése – egyéni munka. 
Az anekdotikus írásmód jellemzői: otthonosság, elszólások, szóbeli fordulatok, 
visszavont kijelentések, átképzeléses elbeszélés, jelenre váltás, szólás, közmon-
dás használata – közös megbeszélés, szövegrészek kiemelése. 
Anekdotagyűjteményből választott szöveg előadása a megfelelő hangnemben – 
egyéni előadás. 
A humor eszköztárának feltárása: viccek mesélése, a működésük magyarázata 
- csoportmegbeszélés. 
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Humorelméletek bemutatása, az elméletet igazoló viccek példájával – csoport-
munkák kérdéssorral és előadások. 
Anekdota írása és előadása előre megadott csattanóval (pl.„Én azóta bizony 
nem iszom tejet!”) 
Novellaelemzés: a sejtetés eszköztárának kiemelése – csoportmunka kérdéssor-
ral és előadás. 
Szerkezeti vázlat a novellákhoz – csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
Mesei elemek gyűjtése, hatásuk megbeszélése – csoportmunka kérdéssorral és 
előadás. 
A fordulatok, a csattanó magyarázata: realitás, és misztikum – csoportmunka 
kérdéssorral és előadás. 
Nézőpontváltásos elbeszélés: a falu közösségének, világának bemutatása egy 
ott élő szemével láttatva – fogalmazás írása. 
A regény és a filmadaptáció összevetése szempontok alapján – közös megbe-
szélés. 
Vita a filmes adaptációkról. 
A Szent Péter esernyőjének értelmezése:  
Az időrend helyreállítása: kihagyás, sejtetés, kitérő – csoportmunka kérdéssor-
ral és előadás. 
Anekdotikusság, beékelődő anekdoták, viszonylagosság, gúny – csoportmunka 
kérdéssorral és előadás. 
Legenda, előítélet, a közvélemény szerepe, illem – csoportmunka kérdéssorral 
és előadás. 
Idill és irónia: mesei elemek, véletlenek, lehetetlenségek, lélektani képtelensé-
gek – csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
Komikus szereplők – csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
A késleltetés szerepe (minta: a vágtató hintótól Gyuri és Veronka első találko-
zásáig leírtak.): Egy hazaút leírása minél többféle kitérővel – egyéni munka.  
A regény végének átírása: lehetséges realista vagy ironikus befejezések alko-
tása, felolvasása. 
Idegen szavak és kifejezések gyűjtése, magyarázata. Az újonnan tanult kifeje-
zések szövegbe illesztése. 
Szótárhasználat az idegen és régies kifejezésekhez – csoportmunka. 
Túlzásos jellemrajzok, karikatúrák készítése – egyéni munka. 

 
A továbbhaladás feltételei 
–     A művészi és nem művészi szöveg elkülönítése. 
–     A műfajok, szövegfajták alapvető sajátosságainak felismerése. 
–     Öt vers megtanulása. 
–     A megismert történeteket be tudják mutatni a művek fontos elemeinek megjelenítésével. 
–     Tudják használni az adott műhöz kapcsolódó fontosabb fogalmakat, szakkifejezéseket. 
–     Képesek legyenek egy kiválasztott szövegrészlet hű felidézésére. 
–     Az olvasott művek legfontosabb ismérveinek megnevezése. 
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–     A helyzet, a helyszín, a szereplők, a cselekményelemek ismerete, az idő és eseményszer-
kezet követése a művekben. 
–     Annak az írói szándéknak a felismerése, hogy a fikció eszközeivel, hogyan lehet a való-
ságot bemutatni. 
–     A megjelölt művek értő befogadása. 
–     A szövegelemzés néhány alapvető eljárásának alkalmazása. 
–     A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások alkalmazása. 
–     A mesei elemek feltárása. 
  
8. ÉVFOLYAM 
  
Célok 
–     A szöveg-feldolgozási eljárások tudatosítása és gyakorlása. 
–     A szövegmegformálás kreatív eszközeinek birtoklása. 
–     Az önálló jegyzetkészítés fejlesztése. 
–     Az irodalmi kifejezésmódok személyes megtapasztalása. 
–     A tanulók képesek legyenek az együttműködés minél több formájának alkalmazására. 
–     Meg tudják különböztetni a szó szerinti és a metaforikus jelentést. 
–     Tudjanak egy adott műről önállóan véleményt formálni. 
–     Munkájukban tudják a különböző kézikönyveket használni. 
–     Képesek legyenek a szövegformálás különböző eszközeinek használatára. 
–     Képesek legyenek drámai műveket önállóan olvasni. 
–     Tudjanak fogalmakat alkalmazni egy adott mű leírásában, értelmezésében. 
–     Képesek legyenek rövidebb, összefüggő szöveg jegyzetelésére. 
–     A memoriterek értő hangoztatása. 
–     Az adott művek értő befogadása. 
–     Egyszerűbb dialogikus formák megismerése. 
–     Az olvasott műben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok felismerése, meg-
értése. 
–     A szó szerinti jelentésen túl a művek lehetséges üzeneteinek felfogása. 
–     Vélemények megfogalmazása az adott művek lehetséges üzeneteivel kapcsolatban.  
–     A novella műfaji jellegzetességeinek megismerése. 
–     Annak tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények 
forrása. 
–     Fogékonyság kialakítása a tragikumra, a pozitív érzelmekre, a derűre, a szépségre. 
–     A dráma műfaji jellegzetességeinek felismertetése. 
–     A dráma szövegtípusainak megismertetése. 
–     Az érdeklődés felkeltése szokatlan témájú és hangvételű művek befogadására. 
–     Az olvasott művekben megjelenített élethelyzetek, emberi kapcsolatok felismertetése, megér-
tetése. 
–     A szó szerinti jelentésen túl a művek lehetséges jelentéseinek, üzeneteinek felfogása. 
–     Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése. 
–     A közlésmód sajátosságainak megfigyelése és szerepének felismerése az adott műben. 
–     Fogalmak, fogalomkörök alkalmazása az adott művet leíró, értelmező tevékenységben. 
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–     A téma hagyományainak és változatainak felismerése. 
–     Néhány lírai műfaj jellegzetességeinek felismerése. 
–     A már megismert szóképek felismerésének gyakorlása. 
–     A ritmusteremtő elvek és elemek felismerése. 
–     A művek műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások használatának elmé-
lyítése. 
–     A szöveg minél teljesebb megértését szolgáló olvasás. 
–     A művekben megjelenített erkölcsi kérdések és motivációk, magatartásformák felismerése és 
megértése. 
–     A fogékonyság elmélyítése a részvétre, az igazságra. 
–     Az önálló véleményalkotás, véleménynyilvánítás képességének elmélyítése. 
–     Az élményt elmélyítő, a megértést elősegítő szövegelemző eljárások tudatosítása. 
–     A regény műfaj néhány jellegzetességének felismerése. 
–     A „rólam van szó” élményének tudatosítása. 
–     Betekintés egy írói pályaképbe. 
  
1. EPOCHA 
  

Tematikai egység A táj költészete  
  

Órakeret  16 
óra 

Előzetes tudás 
a  líra műnemének fő jellemzői, a leírás, költői képek 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Értő, bemutató szövegolvasás, szövegértés, szövegalkotás, szabálytalan vagy 
bonyolult mondatszerkezetű szövegek megértése, lírai szövegmontázs készítés 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák, fejlesztési követelmények   
  
Balassi: Egy katonaének, Csokonai: Az estve, Petőfi: A puszta télen, 
Babits: Messze, messze, József Attila: Holt vidék, Radnóti: Nem tud-
hatom, Szabó Lőrinc: Ipoly füzei, mai szerzők versei 
  

Vizuális kultúra: a tájkép 
Ének-zene: A táj szerepe a 
régi és új stílusú népdalok-
ban 

Fogalmak 
rím, rímképlet, motívum, Balassi-szak, lírai én, perspektíva, zeneiség, kép, no-
minalitás, hangszimbolika 

Ajánlott tevé-
kenységek 

A Balassi-vers értelmezése: szerkezeti vizsgálat, idegen kifejezések gyűjtése, 
szótárazása, az életkép kiemelése – csoportmunka kérdéssor alapján, és kiselő-
adás. 
Az életképszerű elemek kiemelése alapján a végvári életmódot leíró fogalmazás 
írása – egyéni munka. 
A Balassi-vers értékrendi utalásainak kigyűjtése, majd vita a vitézi élet értékeiről 
– csoportmunka kérdéssor alapján, és kiselőadás. 
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A Balassi-vers szerkezeti pilléreinek megfigyelése: költői kérdés – környezetrajz, 
külső és tevékenységek leírása – vélemény – a veszélyek, árnyoldalak leírása – 
dicséret. – csoportmunka kérdéssor alapján, és kiselőadás. 
 Majd ilyen szerkezetű leírás készítése saját életükről – egyéni munka.  
A Csokonai-vers első szakaszának érzékszervekre ható kijelentéseinek csoporto-
sítása – csoportmunka kérdéssor alapján, és kiselőadás. 
Minden érzékszervre ható részletező tájleírás készítése negatív és pozitív hatást 
keltő verzióban – egyéni munka. 
A képszerű leírás, és a felvilágosult eszme összekapcsolásának bemutatása – kö-
zös megbeszélés. 
Egy igaznak vélt életelv tételmondatszerű megfogalmazása után érvelő-meg-
győző szöveg írása – egyéni munka. 
A negatív festés eszköztárának felismerése a Petőfi-versben – csoportmunka kér-
déssor alapján, és kiselőadás. 
Leírás készítése az iskoláról negatív festéssel – egyéni munka. 
A Petőfi-vers részletes képelemzése: metaforamagyarázat és a szimbólumok 
megfejtése szóban, ábrázolása képben – közös megbeszélés alapján. 
A Babits-vers alapján képeslapkészítés – egyéni munka. 
A „Magyarhon” kezdetű versszak megírása – egyéni munka. 
Rímelemzés – csoportmunka. 
A Holt vidék képeinek közös elemzése-értelmezése. 
Forgatókönyv készítése a vershez – egyéni munka. 
A Radnóti-vers nézőpontjainak megfigyelése – csoportmunka kérdéssor alapján, 
és kiselőadás. 
Mai szerzők verseiből miniantológia összeállítása – egyéni munka. 
Összefoglalásként fogalomlista készítése, a definícióírás gyakorlása: szókártyás 
kikérdezés – pármunka. 

 
2. EPOCHA 
  

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, 
elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 
Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma. 
Poétikai és verstani alapfogalmak.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a líra különböző műfajai az emberi érzelmek, erkölcsi 
döntések átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét teremtik meg. 
Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, megszólított; te-
matika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) felismerése különböző 
korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a belső hallás fejlesztése. Szö-
vegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: alakzatok, képek azonosí-
tása, a jelentésteremtő szerep elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek 
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értelmezése, az érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, az érzelmi tartal-
mak megértése révén. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú megkö-
zelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.  
Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, közmű-
veltségi helyének, szerepének megértésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 
Lírai és átmeneti műfajok, műtí-
pusok, pl. óda, dal, epigramma, 
elégia, ekloga, életkép, tájlíra, 
hangulatlíra, gondolati líra - mű-
faji rendszerezés. 
  
Tematikus, motivikus kapcsoló-
dások felismerése (a műválasz-
tás felölel alapvető lírai témákat, 
pl. természet, évszakok és nap-
szakok, szülőföld, haza, család, 
szerelem, háború, szabadság, 
öntudat, költősors, költészet / 
ars poetica).  
Verstani, poétikai fogalmak 
rendszerezése. 
  
Szemelvények Ady Endre, 
Arany János, Csokonai Vitéz 
Mihály (A Reményhez), Janus 
Pannonius: Pannónia dícsé-
rete,  József Attila, Kölcsey Fe-
renc, Petőfi Sándor, Radnóti 
Miklós (Nem tudhatom), Szabó 
Lőrinc, Vörösmarty Mihály, 
Weöres Sándor műveiből és 
kortárs magyar lírai alkotások-
ból. 
  
Nemzeti himnuszunk, ódáink – 
Kölcsey: Hymnus; Vörös-
marty: Szózat; Petőfi: Nemzeti 
dal – műértelmezések, sok 
szempontú elemzések (pl. vers-
helyzet, szerkezet, műfaji válto-
zat, poétikai megoldások, vers-
forma). 

A tanuló 
      elemzi az alapvető lírai 
műfajok sajátosságait külön-
böző korok alkotóinak mű-
vei alapján, értelmezi né-
hány lírai mű beszédhelyze-
tét, a megszólító-megszólí-
tott viszony néhány jellegze-
tes típusát; 
      megismeri a klasszikus 
modernség stílusát a 20. szá-
zadban 
      azonosítja a művek te-
matikáját, meghatározó mo-
tívumait; felfedez műfaji és 
tematikus-motivikus kapcso-
latokat;  
      elemzi a zenei és rit-
mikai eszközök típusait, fel-
ismeri funkciójukat, hangu-
lati hatásukat;  
      elemzi a képeket, alak-
zatokat, szókincsbeli és 
mondattani jellegzetessége-
ket, a lexika jelentésteremtő 
szerepét megérti a lírai szö-
vegekben;  
      elemzi a kompozíció 
meghatározó elemeit (pl. te-
matikus szerkezet, tér- és 
időszerkezet, logikai szerke-
zet, beszédhelyzet és válto-
zása); 
      elemzi a művekből fel-
táruló érzelmi tartalmakat; 
      sok szempontú megkö-
zelítésben elemez, értelmez 

Ének-zene:  
dallam- és ritmusvariációk; 
énekelt versek, ritmushatások; 
a rockzene néhány jellemzője. 

  
Dráma és színház:  
kifejező szövegmondás. 
  
Történelem; Mozgóképkultúra 
és médiaismeret: 
a reklámeszközök és hatásuk. 
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Az impresszionizmus, szimbo-
lizmus, szecesszió stílus- és for-
majegyei. 
Jellemző művek, ábrázolásmó-
dok pl. Ady, Babits, Juhász 
Gyula, Tóth Árpád műveiből. 
  
Szemelvények a reklám és a 
popzene új szóbeli költészeté-
ből.  
  
A fogalmi háló a választott mű-
vekhez kapcsolódik. 

különféle műfajú lírai alko-
tásokat és meg is tanul néhá-
nyat (Ady Endre, József At-
tila, Kosztolányi Dezső, 
Weöres Sándor egy-egy mű-
vét, Radnóti Miklós Nem 
tudhatom című alkotását és 
kortárs magyar szerzők né-
hány költeményét);  
       rendszerezi műfajel-
méleti, verstani, poétikai is-
mereteit (ismétléssel is);  
      ismerkedik a reklám és 
a popzene új szóbeli költé-
szetével, illetve ennek hely-
ével, szerepével, hatásával a 
közműveltségben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és rímte-
len időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, dakti-
lus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, rímelhelyezkedés, al-
literáció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, alakzat, ismétlés, párhu-
zam, ellentét, fokozás, figura etymologica, inverzió. 

 
3. EPOCHA 
  

Tematikai egység Drámai műfajok - tragédia és komédia, dramatizálás 
Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 
Dramatikus szöveg olvasása, színház, előadás, párbeszéd 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Értő, bemutató szövegolvasás, a dráma sajátosságainak felismerése, a cselek-
ményelemeinek felismerése és szerkezetének bemutatása, a komikum forrása-
inak és típusainak felismerése, instrukciók írása, színpadkép, jelmezek terve-
zése, azonosságok felismerése, részletek közös feldolgozása, bemutatása 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák, fejlesztési követelmények   
  
Shakespeare: Szentivánéji álom, Shakespeare: Romeo és Júlia,  Moli-
ere: Fösvény, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 
  

Dráma és színház: színház-
művészet, színháztörténet. 
Magyar nyelv: írásbeli 
kommunikáció: nyelvi le-
lemények, nyelvi humor 
(tréfás önéletrajzok) 

Fogalmak 
Színház és dráma, műfaji jellemzők megismerése, vígjáték, helyzetkomikum, jel-
lemkomikum, nyelvi humor, szereplők rendszere, szövegtípusok a drámában, 
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epikában: a monológ, külső, belső ábrázolás. A tragédia jellemzői. A dráma fel-
építése.                      

Ajánlott tevé-
kenységek 

Shakespeare és az angol színjátszás – szövegfeldolgozás - egyéni munka. 
Színháztörténeti ismeretek felidézése. 
Vetélkedő a Színház az egész világ (video), és a tankönyvi fénymásolat alapján. 
A 2. forduló: 15 mondat a Szentivánéjiről, benne elrejtve 6 hiba – a többi csoport 
keresi a hibákat. 
Egy-egy szereplő nézőpontjából a történet elmesélése.  
A Szentivánéji álom értelmezése:  
Az eseményszálak találkozási pontjainak bemutatása – csoportmunka kérdéssor-
ral és előadás.  
A három szereplőcsoport jellemzése – csoportmunka kérdéssorral és előadás.  
Szereplőpárok alkotása és jellemrajz készítése – csoportmunka kérdéssorral és 
előadás. 
A komikum fajtáinak kerestetése – csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
Az alaphelyzetekből a tragikus és komikus elemek csoportosítása. 
Ezek alapján fogalmazás írása: Komédia-e a Szentivánéji álom? – címmel. 
Monológírás: egy figura, egy helyzet kiválasztása után ott megállítva a történetet 
leírni a figura helyzetét, annak előzményeit, érzelmeit, vágyait, terveit – egyéni 
munka. 
A Szentivánéji álom című film megtekintése, előzetes megfigyelési szempontok 
kiadása. Milyen korban játszódik a film? Hogyan ábrázolja a film a tündérek vi-
lágát? A film árnyaltabban ábrázolja Zuboly/Tompor alakját, hogyan? A szereplő 
jellemzése a film alapján. Milyen műsorszámokat mutatnak be a királyi esküvőn? 
Pukk hányféle alakban jelenik meg a filmben? Hogyan érzékelteti a film, hogy 
Zuboly nem tudja biztosan álmodott-e, vagy valóság volt, amit átélt? 
Jelenet előadása (némajáték), amelyben a nevetés oka 1. ügyetlenkedő ember, 
félreértés nyomán kialakuló helyzet. 2. felnőtt megdorgál egy gyereket, de maga 
jár rosszul, helyzethez nem illő mondat.  
Min nevetünk? Közös megbeszélés a jelenetek alapján. 
Az időviszonyok vizsgálata a Bevezetés című Karinthy-novellában, illetve az 
álom és valóság egymásba játszása, a gyermeki és felnőtt lét szembesítése – fel-
adatlap, csoportmunka. 
Párban szempontok alapján dolgozatjavítás, a Magyar dolgozat című novella fel-
dolgozás, végül szöveges értékelés írása. Egymás munkáinak meghallgatása. 
A rossztanuló felel, a Hazudok, a Röhög az egész osztály című novellák feldol-
gozása csoportmunkában, feladatok alapján. 
A szöveg egészében minden csoport más szempont alapján vizsgálódik: 1. iskolai 
életre vonatkozó, illetve diáknyelvi szavak gyűjtése. 2. az osztálynévsor összeál-
lítása, egyes szereplőkhöz kötődő eseményekkel. 3. az álom, álmodozás motívu-
mainak összegyűjtése, szembesítése a valósággal. 4. az elbeszélői nézőpont vál-
takozásának vizsgálata. 5. a komikum forrásainak vizsgálata, példák gyűjtése. 6. 
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a korabeli iskolai élet bemutatása a szöveg alapján. 7. kapcsolóelemek vizsgálata, 
melyek összekötik a novellákat. 
  

 
4. EPOCHA 
  

Tematikai egység Olvasmányok az elbeszélő irodalom köréből 3. A novella 
változatai 

Órakeret 16 
óra 

Előzetes tudás 
Az epika jellemzői, elbeszélő, szereplők bemutatása, keretes szerkezet 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Szövegértés, szövegalkotás, elbeszélő műfajok felismerése, a cselekmény szer-
kezetének feltárása, az eredetitől eltérő befejezések írása, a cselekmény újra-
írása az eredetitől eltérő nézőpontból, élménybeszámoló és fiktív élménybeszá-
moló írása, vita, beszélgetés 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák, fejlesztési követelmények   
  
Boccaccio: Sólyom feláldozása, Gogol: Az orr, Csehov: Aludni sze-
retnék, Móricz: Hét krajcár, Karinthy: Találkozás egy fiatalemberrel, 
Csáth Géza: A varázsló kertje, Örkény: Ballada a költészet hatalmáról, 
Vámos Miklós: Pofon 
  

Dráma és színház: dramati-
zálás 

Fogalmak 
novella, kötött motívum, szabad motívum, csattanó, fordulat, sorsok és élethely-
zetek, groteszk, írói attitűd, lírizáltság, maiság, közlésfajták 

Ajánlott tevé-
kenységek 

A Boccaccio-novellák állandó szerkezeti elemeinek kigyűjtése (Mi mindent ír le, 
mielőtt elkezdené elmesélni a történetet) – csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
Ezek alapján Dekameron mintájára készült szerelmi témájú novellát írni – egyéni 
munka. 
A lovagi értékrend értelmezése – csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
Befejezés-változatok írása a Boccaccio-novellához – egyéni munka. 
A Dekameronból készült film alapján beszélgetés a középkor-reneszánsz világá-
ról. 
A Gogol mű értelmezéséhez: a groteszk és az abszurd fogalmának megértése, 
magyarázata. 
Humoros, ironikus, szatirikus, groteszk jelenetek gyűjtése (3-3 példa) és minden 
kategóriából egyet meg kell magyarázni, hogy miért oda tartozik – csoportmunka 
kérdéssorral és előadás.  
Orral kapcsolatos szólások, közmondások gyűjtése – csoportmunka kérdéssorral 
és előadás. 
Egy jelenet dramatizálása pontos szerzői és rendezői utasításokkal – csoport-
munka kérdéssorral és előadás. 
Az apróhirdetés megfogalmazása – egyéni munka. 
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A lélektani novella megoldásainak kiemelése a Csehov műből – csoportmunka 
kérdéssorral és előadás. 
Első benyomások, érzések rögzítése 10-15 kerek mondatban. Az átélhetőség ke-
resése – egyéni munka. 
Beszélgetés az alvásról, álomról, vízióról. 
A helyszín pontos leírása: mit tudunk meg a novellából, hogyan képzeljük el – 8-
10 mondat – egyéni munka.  
A szereplők jellemzése, olyan sorrendben, ahogy a legjobb, egy-két mondatban 
a sorrendet is meg kell magyarázni – önálló munka. 
A motívumok szerepe, kigyűjtése - közös munka. 
Móricz novellájának értelmezése: 
A nevetés – a kacagás, az idill – a tragédia jeleneteinek rögzítése – csoportmunka 
kérdéssorral és előadás. 
A játék motívumának részletező értelmezése (ki kezdeményezi, miért, mi a sze-
repe a novellában…) - csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
A novella szerkezeti elemeinek kiemelése (bevezetés: nyitó tételmondat, cselek-
mény menete: gyorsítás, lassítás, késleltetés, sejtetés, fordulat, tetőpont, befeje-
zés: csattanó) - csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
Szólások gyűjtése a szegénységről - csoportmunka kérdéssorral és előadás. 
Karinthy: Találkozás egy fiatalemberrel című novellája alapötletének feltárása – 
majd novella írása a tíz évvel későbbi önmagáról (lehet egy nap leírása, vagy egy 
történet, hogy kivé lett, milyen körülmények között él). 
Az örkényi világlátás bemutatása az egypercesek alapján – közös megbeszélés. 
Vámos Miklós novellájának feldolgozása a szakaszos olvasás módszerével. 

 
8. ÉVFOLYAM / PROJEKT 
  

Tematikai egység A média kifejezőeszközei, A média társadalmi szerepe, 
használata 

Órakeret  10 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés megadott szempontok alapján, médiaszövegek elemzése, a médiai 
nyelve, Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 
egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 
Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 
Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-okozati vi-
szonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a cselekmény kezdő- és 
végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 
Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi 
konfliktusokat. 
Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek érzé-
kelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének megfigyelése. A 
médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak.  
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A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek isme-
rete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. A hírműfajhoz kap-
csolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter) ismerete. 
  

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Kreativitás, együttműködés és munkamegosztás 
Szerkesztés, igényes kivitelezés, elemző képesség, rendszerezés, a mé-
dia eszközeinek felhasználása, történetmesélés a médián keresztül, a 
média erkölcsi, esztétikai felelőssége, média műfajok magismerése. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák, fejlesztési követelmények   
  
csoportos médiatermék létrehozása, mozgókép vagy írott sajtótermék 
  

Vizuális kultúra: illusztráció, 
szöveg és kép egysége, idő- 
és térbeli változások megje-
lenítése képsorozatokkal. 
Képzőművészeti ágak, az 
építészet, a design főbb jel-
lemzőinek ismerete 
  
Etika: erkölcsi felelősség 
  
Dráma és színház:  
az alapvető fogalmak (törté-
net, cselekmény, szándék, 
feszültség, konfliktus, for-
dulópont stb.) ismerete és 
alkalmazása a saját játékok 
értékelő megbeszélése so-
rán.  
  
Ének-zene:  
zenei stílusok, műfajok is-
merete  
  
Történelem, Állampolgári 
ismeretek: 
a médiumok hírei és a kör-
nyezetben tapasztalt valóság 
összehasonlítása. 
  
Digitális kultúra: internetes 
tartalmak elemzése, szöveg-
feldolgozás 



89 
 

Fogalmak 

Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, expozíció, bo-
nyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. Dokumentum, fikció, mű-
faji, szerzői, ábrázolási konvenció; tudósítás, riport, kritika, publicisztika. Szim-
bolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési keret, egyirányú 
kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, reprezentáció. 

Ajánlott tevé-
kenységek 

Feladat: Egy mozgókép vagy írott sajtó terméket létrehozni. Valamely média mű-
fajban. Előzetes kutatással, adatfeldolgozással. 
Csoportonként kell dolgozni! Nagyon fontos, hogy megjelöljétek a forrásokat, 
amelyekkel dolgoztok, akár könyv, akár internetes oldal.  
A csoporton belül legyen munkamegosztás: (természetesen dolgozhattok együtt, 
de legyen felelőse mindennek)  

-       szerkesztő: ő felelős a tartalomért 
-       lektor: ő felelős, hogy a szövegek nyelvi megformálásáért 
-       látvány: ő a felelős a külső, belső megjelenésért 
-       koordinátor: az ő feladata, hogy összehangolja a munkát, ügyeljen a 
határidőkre, hajtsa be a részfeladatokat 

Értékelés: Tartalom: 25p. 
                 Nyelvi igényesség:10p.             
                 Kivitelezés:10p. 
                 Forrás megjelölés: 5p. 
  
A kész mű bemutatása, kiállítása. 

 
5. EPOCHA 
  

Tematikai egység 
Olvasmányok az elbeszélő irodalom köréből 4.  
A világ gyerekszemmel 

Órakeret   16 
óra 

Előzetes tudás 
A regény és a novella 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Olvasmányélmény felidézése, a szövegben megformált magatartás és érték-
rend, értékelése, vita, a történet egyes elemeinek elmesélése különböző szerep-
lők szemszögéből, a leírás eszközeinek gyakorlása, saját hasonló élmények 
megfogalmazása szóban és írásban. 

Követelmények 
A tanuló 

      tudja alkalmazni a művek megközelítésének (korábban gya-
korolt) lehetőségeit; 
      képes az irodalmi élmény megosztására, olvasmányainak 
ajánlására; 
      alkalmas az önálló olvasmányválasztás indoklására; 
      képes memoriterek (prózaepikai szövegrészletek) előadá-
sára; 

Kapcsolódási pon-
tok: Társadalomismeret:  
a bűnügyi regények társa-
dalomképe. 
  
Vizuális kultúra; Ének-
zene:  
a populáris kultúra műfa-
jai, jellemzői. 
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      tud tájékozódni erkölcsi kérdésekben, és ezt igényli is; meg-
érti az igazság és nézőpont, a személyes és a közösségi igazság 
konfliktusát;  
      képes az önálló műbefogadás mind teljesebb élményére, a 
hatás feldolgozására (csoportos beszélgetésben való részvétellel 
és egyéni szövegalkotással egyaránt);  
      képes a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb nyelvi 
formáinak alkalmazására, az eltérő ízlésítéletek különbözőségé-
nek megértésére;  

képes a szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes alkotásai-
nak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai szempontú, kritikus 
értékelésére. 
  

Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret: filmtípusok, 
műsortípusok (pl. sci-fi; 
krimi). 

Témák, fejlesztési követelmények   
Kosztolányi Dezső: A kulcs, Szabó Magda: Abigél, A népszerű iro-
dalom műfajai (pl. ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus regény, kalandre-
gény, sci-fi), megoldásai, hatása; hangnemei (pl. humoros regény), 
formái (pl. naplóregény, levélregény). 
Pl. Golding: A Legyek Ura / Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő egy 
műve / Verne egy műve / egy klasszikus bűnügyi regény.  
  

Vizuális kultúra: jelképek 
Magyar nyelv: retorika 

Fogalmak 
szerepek és normák, a felnőtté válás traumája, a felnőtt világ törvényei, döntés-
helyzetek és reakciók, elbeszélői nézőpont, korfestés, leírás,  

Ajánlott tevé-
kenységek 

Az epika műnemének általános jellemzése (tartalmi, formai jegyek, műfajok, el-
beszélői nézőpontok, hangnemek, közlésformák) – csoportmunka. 
Az elbeszélői közlésformák (egyenes beszéd, függő beszéd, szabad függő beszéd, 
azaz átélt beszéd) meghatározása, bemutatása (előnyök, hátrányok), példák ki-
emelése (3-3 db.) - csoportmunka.  
A kulcs történetének feldolgozása: Pisti vagy egy kolléga nézőpontjából megírni 
a történetet – egyéni munka. 
Beszélgetés a felnőtté válás csalódásairól. 
A szimbolikus értelmezés lehetősége (beavatás, labirintus, fény – sötét, folyosó, 
kulcs) önálló értelmezés - csoportmunka. 
A Szimbólumlexikon és a Jelképtár használata – önálló könyvtárhasználat. 
A külső és a belső eseménysor elválasztása: a lezajlott lelki változás magyarázata 
az alaphelyzet és a végkifejlet főhősre vonatkozó megállapításainak részletes ér-
telmezésével - csoportmunka. 
A jelzők, ismétlődő elemek, hasonlatok kigyűjtése, helyszínhez, szereplőhöz cso-
portosítása, az ellentétek magyarázata - csoportmunka. 
Az Abigél világa: kiállítás készítése a Matuláról: a műből megismert tárgyi világ, 
környezet, ruházkodás bemutatása – tárgygyűjtés, installáció készítése, tárlatve-
zetés - csoportmunka. 
Tanárparódia írása a műben megismert fogalmazások alapján – egyéni feladat. 
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Lehetséges iskolai világok összehasonlítása: könyvélmények, filmek, saját és 
szülői tapasztalatok alapján. 
A film és a regény összehasonlítása - csoportmunka. 
A konfliktushelyzetek kiemelése a műből: lehetséges megoldások megvitatása. 
Jellemrajzok a szereplőkről: a külső és belső leírás gyakorlása – egyéni feladat. 
Vita a felnőttek hibáiról. 

 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 
  
–     Hasonló témák, motívumok felismerése. 
–     A szó szerinti és a metaforikus jelentés felismerése és megkülönböztetése. 
–     A megismert szóképek, stílusalakzatok felismerése és megnevezése. 
–     A memoriterek értő elmondása. 
–     Az adott művekkel való szövegszerű megismerkedés. 
–     A tanulók ismerjék a dráma műfaji jellegzetességeit. 
–     A tanulók ismerjék és tudják megnevezni a dráma jellegzetes szövegtípusait. 
–     Meg tudják fogalmazni a művek lehetséges üzeneteit. 
–     Meg tudják fogalmazni a művek lényeges cselekményelemeit különböző szereplők nézőpont-
jából. 
–     Fel tudjanak idézni 15-20 sornyi szöveget valamelyik műből. 
–     A megjelölt művek értő befogadása. 
–     A tanulók legyenek képesek a művekben megjelenített élethelyzetek, emberi kapcsolatok felis-
merésére, megfogalmazására. 
–     Az olvasott művek alapján ismerjék fel és nevezzék meg az abban megjelenő irodalmi témákat, 
motívumokat. 
–     Ismerjék fel a közlésmód sajátosságait az adott művekben. 
–     Tudják használni a fogalmakat az adott mű leírásában, értelmezésében. 
–     Ismerjék a novella műfaji jellegzetességeit. 
–     Tudjanak véleményt formálni a megismert művekről írásban és szóban. 
–     A tanulók ismerjék fel a téma hagyományaiban, illetve változataiban való továbbélését. 
–     Ismerjék a feldolgozott művek műfaji jellegzetességeit. 
–     Tudják felismerni és megnevezni a művekben domináns szóképeket. 
–     Ismerjék fel és tudják reprodukálni a művek ritmusteremtő elveit és elemeit. 
–     Tudják használni azokat a szöveg-feldolgozási eljárásokat, melynek segítségével a művek meg-
közelíthetőek. 
–     Legalább egy művet tudjanak értően, szöveghűen tolmácsolni. 
–     A művek figyelmes, alapos elolvasása. 
–     A tanulók legyenek képesek véleményt nyilvánítani a művekben megjelenített erkölcsi kérdé-
sekről, magatartásformákról. 
–     Tudják alkalmazni azokat a szövegelemző eljárásokat, amelyek a megértést segítik. 
–     Ismerjék a regény néhány műfaji jellegzetességét. 
–     Képesek legyenek a szövegformálás kreatív eszközeinek használatára. 
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A 7-8. évfolyamokon a fejlesztési célok a fenti művek mellett az alábbiak feldolgozása során jelen-
nek meg:  
MEMORITEREK 
Ady Endre: Őrizem a szemed; Arany János: Rege a csodaszarvasról (részletek); Családi kör (rész-
letek); A walesi bárdok (részletek); Toldi részletek; Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem, 
A Reményhez; József Attila: Születésnapomra, Mama; Kányádi Sándor: Két nyárfa; Kölcsey Fe-
renc: Himnusz – teljes szöveg, Huszt, Emléklapra; Petőfi Sándor: János vitéz (részletek); Nemzeti 
dal, Szeptember végén, Szabadság, szerelem; Radnóti Miklós: Nem tudhatom; Reményik Sándor: 
Templom és iskola (részletek); Vörösmarty Mihály: Szózat; Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék.  
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 
Arany János: Toldi; Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa; Mikszáth 
Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák; A néhai bárány; Molnár Ferenc: A Pál utcai 
fiúk; Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig vagy Pillangó; Hét krajcár; Petőfi Sándor: János vi-
téz;Shakespeare, William: Szentivánéji álom vagy Molière: A képzelt beteg; Szabó Magda: Abigél. 
Szabadon választható magyar ifjúsági vagy meseregény; szabadon választható világirodalmi ifjú-
sági regény.  
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IDEGEN NYELVI KOMMUNIKÁCIÓ – ANGOL NYELV 

 

1-6. ÉVFOLYAM 

  
Alapelvek 
„Annyi ember vagy, ahány nyelven beszélsz.” A 21. században az idegennyelvek ismerete, haszná-
lata elengedhetetlen fontosságú. Kitágultak a határok, megszűntek a távolságok, egyszerre, egy idő-
pontban több helyen, a Föld különböző részein lehetünk valóságosan és virtuálisan. Ma már elfoga-
dott álláspont, hogy az angol nyelv a posztmodern világ lingua franca-ja, éppen ezért mi az angol 
nyelvtudást alapkészségnek tekintjük. Ez az alapelv egybecseng korunk emberének kommunikációs 
igényeivel, és összhangban áll az Európa Tanács ajánlásaival. 
Az élő idegen nyelvek ismerete ma különösen fontos tudás. Elengedhetetlen a saját és a világ kü-
lönböző, sajátunktól eltérő kultúráinak elfogadásához, értékeinek megértéséhez és megbecsülésé-
hez, a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz, a felelős és szabad döntések meghozatalá-
hoz, a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz, a munkaerőpiacon való boldoguláshoz. 
Az AKG 1-6. évfolyamán a gyerekek nem csak a hagyományos módon tanulják az angol nyelvet, 
hanem azzal párhuzamosan elsajátítják (language acquisition) azt a mindennapokban megjelenő 
szituációkban és az életkoruknak megfelelő tudásanyagon keresztül. Ennek megvalósulása érdeké-
ben az osztálypárok mellett dolgozó hat kísérő közül legalább egy angol nyelvtanári képesítéssel is 
rendelkező pedagógus. A hagyományos eszközökön túl ebben a folyamatban új- és korszerű eszkö-
zökhöz kívánunk nyúlni. Iskolánk holisztikus nyelvszemléletet képvisel, ahol a nyelvet, mint orga-
nikus rendszert egységében és teljességében kívánjuk megismertetni a gyerekekkel, számukra ér-
telmezhető szituációkon és kommunikációs helyzeteken keresztül, ezzel párhuzamosan megadva 
nekik azt a biztonságot, hogy meglévő tudásszintjükre építhetnek, onnan fejlődhetnek tovább. Ná-
lunk a diákok az életkoruknak megfelelő, az életkori sajátosságokhoz igazodó és mobilizálható 
nyelvtudást szereznek a saját érdeklődésük, haladási ütemük figyelembevételével. Az angol nyelv 
elsajátításában differenciáltan támogatjuk őket. Célunk, hogy a gyerekek az alapműveltség része-
ként az angol nyelv birtokában legyenek képesek önállóan, első kézből információhoz jutni, gondo-
lataikat és kérdéseiket megfogalmazni, tanulási lehetőségeiket kiterjeszteni. 
 
Fejlesztési célok és feladatok 
Az AKG 1-6. évfolyama alatt célunk, hogy az angol nyelv tanulását a gyerekek ne iskolai követel-
ményként, hanem élményként éljék meg, hogy megtartsuk és támogassuk életkorukból adódó meg-
ismerési és tanulási vágyat, motivációjukat és érdeklődésüket. Fontos, hogy kialakuljon és növe-
kedjen bennük a nyelvtanulással általában, valamint a más nyelvek és kultúrák megismerésével 
kapcsolatos pozitív attitűd. A nyelvtanulással ablakot is nyitunk a gyerekek előtt, amin keresztül 
kitekintenek az ország határain túlra. Fontos, hogy az angol nyelven beszélő emberek és kultúrájuk 
iránt nyitottá váljanak, és ezt a nyitottságot későbbi életükben egyéb nyelv(ek) elsajátítására is for-
dítsák. 
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Legfontosabb fejlesztési feladataink és céljaink: 
●    A gyerekek stresszmentesen és örömmel ismerkedjenek az angol nyelvvel, saját élménye-
ken keresztül fedezzék fel az angol nyelvet, hogy így a jövőben ugyanezzel az attitűddel tudják 
majd továbbképezni magukat és más nyelveket is megtanulni. 
●    A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése: a gyerekek legyenek képe-

sek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyi-
tottá és érzékennyé más kultúrák iránt. 

●    A pozitív énkép kialakítása alapvető fontosságú: a nyelvtudás épülése révén fejlődjön önisme-
retük, önbizalmuk és önbecsülésük. 

●    A gyerekek váljanak nyitottá és együttműködővé, és legyenek képesek egymást segíteni is a 
tanulásban. 

●    Használatban ismerjenek meg alapvető nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, és ezeket 
részben tanári segítséggel, részben önállóan kezdjék el alkalmazni, folyamatosan növekedjen a 
kreativitásuk az angol nyelvhasználatban. 

●    Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése: a gyerekek szerezzenek tapaszta-
latokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák felhasználásában idegen 
nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 

●    A nyelvtanulási stratégiák kialakítása: a tanuló hosszú távon legyen képes nyelvtudását önállóan 
fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket tanulása során a korábbi sikeres 
stratégiát hatékonyan és sikeresen alkalmazni. 

 
Programunk a tartalom alapú tanulással tervez. A kompetencia területek fejlesztésére fókuszálva 
maximálisan megvalósuló tantárgyköziség lehetővé teszi az angol nyelv integrált tanulási lehetősé-
geinek kihasználását. Célunk, hogy a gyerekek legyenek képesek az iskolai életük során megjelenő 
számos téma, élethelyzet, program, kirándulás érdekes és fontos kérdését, problémáját a tanult ide-
gen nyelven is megtapasztalni és megközelíteni. Találkozzon a testmozgás, a kézműves alkotó fog-
lalkozások, a természettudományos és technikai kísérletek, kutatások illetve bármely más fókuszú 
projekt vagy iskolán kívüli program kapcsán az anyanyelve mellett az angol megfogalmazásokkal, 
beszéddel is. 
Az információs és kommunikációs technológiák minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 
a nyelvtanulásban is a nyelvvel és a célnyelvi kultúra, közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-
latra. Az IKT eszközök bevonása és a digitális kompetencia területhez való kapcsolódás jelentősen 
növelheti a nyelvtanulás eredményességét. Az IKT eszközök használata, aktív bevonása a korszerű, 
differenciált tanulásszervezés és az autonóm nyelvtanulás elengedhetetlen eszköze. 

 
Értékelés 
Egyik legfontosabb értékelési mód az angolos kísérők folyamatos visszajelzése a foglalkozásokon, 
mellyel a tanulókat segítik, ösztönzik. A visszajelzések fontos része a biztatás, de ezzel együtt a 
reális visszajelzés is, melynek célja a helyes önértékelés és önbizalom kialakulása. Másik értékelési 
forma a blokkzáró szöveges értékelés. Harmadik osztálytól kezdődően a 2. és 4. blokkzáró értéke-
lésben részletesen írunk a gyermek angol teljesítményéről. Az értékelőbe bekerül, hogy mivel fog-
lalkozott a gyermek az adott időszakban az angol foglalkozásokon, ott milyen attitűddel volt jelen, 
illetve az értékelés kitér a kommunikatív kompetenciák azon elemeire, amelyek az adott szinten 
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értelmezhetőek (szókincs, kiejtés, nyelvtan, helyesírás, szövegalkotás, nyelvhasználat szabályai), 
valamint a nyelvi készségekre és tevékenységekre (hallott és olvasott szöveg értése, beszéd, írás). 
 
Kimeneti orientáció 
 
●    Célunk, hogy a gyerekek a 6. osztály végére a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerint 

A1+ szinten tudjanak a középiskolába lépni. A1+ szinten a gyerekek már tudnak bizonyos ele-
meket az A2 szinthez tartozó témakörök szókincs követelményéből, valamint nyelvtani tartal-
mából, kulcsfogalmaiból. 

●    Figyelembe véve az egyéni utakat, egyes gyerekek a kívánt kimenettől eltérhetnek.  
 
A nyelvtanulás felépülése 
 
Az alapiskolai angol tanulás szervezésének legfontosabb alapelvei a fokozatosság, a folyamatosság, 
a rendszeresség és a koncentrikus bővülés. 
Az első két évben az anyanyelvi kompetenciák megerősítése a legfontosabb feladat. Minden további 
tanulás, így az idegennyelvi is, erre tud felépülni. Éppen ezért nincs kötelező és kötött keretek között 
zajló angol tanulás ebben a kezdeti időszakban. Az angol fejlesztés elsősorban felkínált lehetőség-
ként van jelen a hétköznapi feladatok között, játékos formában. Hétköznapi szituációkba vagy tevé-
kenységekbe ágyazottan ismerkednek meg a gyerekek az idegen nyelvvel. A napi nyitás és zárás 
folyamán, az étkezések, a levegőzés, a szabad játék részeként a pedagógusok jelenlététől függően 
megjelenik az „angol szó”. 
A délutáni idősávban az 1. osztályban a Szabad játék/Alkotás idejében angol nyelvű foglalkozásokat 
kínálnak fel a kísérők. Ez lehet zenélés, dráma, kézműves alkotás, sport, stb. A gyerekek részvétele 
önkéntes. Ez a bevezető szakasz nagyban segíti a későbbi tudatosabb nyelvtanulást, mert miközben 
a gyerekek önkéntes bevonódására építünk, hozzászoknak az idegennyelvi környezethez.  
A 3. osztálytól kezdődően az angol nyelvi képzés strukturált formában beépül a napi rutinba a dél-
előtti alapkészségek sávban (TAN-ösvény). Az előző évekhez képest ez nem leváltja az addigi gya-
korlatot, hanem kiegészíti, bővíti azt. Az angol foglalkozások csoportbeosztása, a csoport létszáma 
változó lehet, időkerete 30-40 perc. A foglalkozásokon szervezett, tervezett, ugyanakkor a sponta-
neitásra is épülő módszerekkel dolgozunk. 
Eleinte a hangsúly továbbra is a szóbeliségen van, elsősorban a beszélt nyelvre koncentrálunk, meg-
jelenik a betűk, hangok képzésének elsajátítása. Ezzel párhuzamosan lassan teret kap az írás is. A 
angol esetében az olvasás és a kiejtés elsajátítását különösen nehezíti, a nem úgy írjuk, ahogy ejtjük 
elv, ezért megfelelő időt biztosítunk a kellő mennyiségű gyakorláshoz, a tudás elmélyüléséhez. A 
gyerekek fokozatosan megismerkednek azokkal a speciális angol nyelvű instrukciókkal, melyek a 
tanuláshoz, a pedagógussal folyó kölcsönös kommunikációhoz szükségesek, mindezt az életkorukat 
szem előtt tartva valósítjuk meg. Elkezdődik a szókincs fejlesztése, a hétköznapi, közvetlen környe-
zetet felhasználva. 
A 4. osztályban továbbra is fontos a beszélt nyelv, de egyre hangsúlyosabb az olvasás fejlesztése, 
és hangsúlyosabban jelenik meg az írásbeliség is. A tanulás, az instrukciók nyelve egyre inkább az 
angol. Fontos, hogy a gyerekek minél többféleképpen találkozzanak a nyelvhasználattal. Továbbra 
is a gyakorlati, természetes nyelvtanulás van a középpontban, de itt már megjelennek az alapvető 
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nyelvi szabályok, építve a már elsajátított anyanyelvi kompetenciákra. Alapelv az autentikus cél-
nyelvi anyagok használata, videók, dalok, versek, angol gyermekkönyvek, illetve egyszerűsített 
könyvek felhasználása. Ismerkedünk a célnyelvi országok kultúrájával, pl. szokásaikkal, ünnepeik-
kel, ételeikkel, a kortársak hétköznapjaival. 
A napi munka részéve válik a digitális eszközök használata. A gyerekek életkorának megfelelő, 
nyelvtanulást fejlesztő alkalmazásokkal, online tartalmakkal támogatjuk a minél magasabb szintű 
differenciálás megvalósulását és a gyerekek önálló, autodidakta tanulását is. 
Az 5. és 6. osztályban még nagyobb hangsúlyt kap az olvasás, a szövegértés és az írás. Ösztönözzük 
az önálló tanulást, projektek, beszámolók készítését.  
 
Óraszámok 
A fejlesztési területek – I. Beszédértés: a hallott szöveg értése, II. Beszédkészség: szóbeli interakció, 
összefüggő beszéd, III. Olvasás és szövegértés: az olvasott szöveg értése és IV. Írás: az íráskészség 
- a valóságban nem különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző 
készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyze-
tekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. Az óraszá-
mokat évfolyamokhoz rendelten adjuk meg. 

 
 
Éves időkeret – Óraszámok 
Évfolyam 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Alapóraszám 
80-100 egyéb te-

vékenységbe 
ágyazva 

128 192 192 

 
A Angol nyelv tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben a tananyagtartalmakat a TAN-ösvény 
délelőtti idősávjában dolgozzuk fel, de a tartalmak feldolgozása más foglalkozások keretében is 
zajlik. 
 
Fejlesztési területek 
 

Idegen nyelvi kommunikáció ANGOL NYELV 

Fejlesztési terület / Témakör  

I. Beszédértés (Listening) 

II. Beszédkészség (Speaking) 

III. Olvasás és szövegértés (Reading) 

IV. Írás (Writing) 
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ANGOL – Bevezető szakasz 
 

Fejlesztési terület 
I. Beszédértés 
II. Beszédkészség 

Kapcsolódási pontok tanter-
ven belül: 
Anyanyelvi kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Mozgáskultúra 
Kulturális kompetencia – mű-
vészetek 
Természettudományi és techni-
kai kompetencia 

  
ANGOL 

Idegennyelvi kommunikáció 
bevezető szakasz 

Előzetes tudás Nincs 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A nyelvi alapozás időszaka, a nyelv eszközként való megjelenése. 
Nyitott hozzáállás kialakítása az angol nyelv felé. A nyelvtanulás 
iránti pozitív attitűd megteremtése, a későbbi nyelvtanulás meg-
alapozása, receptív készségek fejlesztése, nyelvtanulási stratégiák 
kialakításának megalapozása. Szókincsfejlesztés. Hangzókészlet 
kialakítása és intonáció fejlesztése. Hallás utáni szövegértés fej-
lesztése. 
Szóbeliségre épülő szakasz. A nyelv organikus megjelenése. 

Tevékenységi formák Ajánlott tevékenységek Kapcsolódó képesség, kész-
ség, attitűd 

Mesék 
szövegértés, szókincsfej-
lesztés 

Egyszerű, autentikus mesék kö-
zös meghallgatása vagy a tanító 
felolvasásában és/vagy eredeti 
hanganyag formájában 
Képek, rajzok alapján, a velük 
kapcsolatos napi események 
feldolgozása mese, történet által 
a tanító közvetítésében 
Animációk, online tartalmak 
felhasználása 

Beszédkedv 
Beszédbátorság 
Idegennyelvű szöveg befoga-
dása, dekódolása 
Kognitív képességek 
Auditív és vizuális észlelés, 
képteremtés 
Beleélés 
Figyelemkoncentráció 
Nyitottság 
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Mozgásos játékok 
  

Dalok, körjátékok célnyelven 
Tánc 
Rövid történetek dramatizálása, 
eljátszása, akár a meghallgatott 
mesék alapján 

Szabálykövetés 
Idegennyelvű instrukció köve-
tése 
Auditív és vizuális észlelés 
Beleélés 
Ritmikus mozgások 
Mozgáskoordináció 
Beszédbátorság 
Anyanyelvtől eltérő hangok 
képzése, befogadása 

Táblás játékok 
  

Egyszerűsített, célnyelvi játé-
kok vagy anyanyelvi játékok 
adoptálása a célnyelvre egysze-
rűsített változatban 
Pl. Activity, Rummikub (Szá-
molós) 

Beszédbátorság 
Szabálykövetés 
Célnyelvi instrukciók befoga-
dása 
Kognitív képességek 
Figyelemkoncentráció 
Társas kapcsolatok alakítása 

Alkotó tevékenységek 
  

Bármilyen kézműves tevékeny-
ség, rajz, barkácsolás a célnyel-
ven 

Finommozgás 
Mozgáskoordináció 
Célnyelvi instrukciók befoga-
dása, követése 
Auditív, vizuális észlelés 
Ujjak mozgékonyságának fej-
lesztése 
Formaérzék, arányérzék 

Dalok, mondókák 
  

Célnyelvi dalok, mondókák ta-
nulása, ismétlése utánzással, 
hallás és dramatizálás útján. 
Akár specifikus témákhoz, cse-
lekvésekhez csatolva, mint ün-
nepek, születésnap, egy körbe-
határolt szókincs gyakorlására 

Beleélés 
Beszédbátorság 
Anyanyelvtől eltérő hangok 
képzése, befogadása, gyakor-
lása 
Társas kapcsolatok alakítása 
Ritmikus mozgások 
Ritmusérzék 
Beszédkedv 
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Hétköznapi szituációk 
  

Egyszerű, hétköznapi szituáci-
ókban való megfelelés, ezen 
szituációk eljátszása és/vagy 
képek alapján való feldolgozása 
Napirend készítése, bemutatása 
A napi tevékenységek bemuta-
tása, elmesélése, eljátszása 
Bemutatkozás, köszönés, kom-
munikációs helyzetek gyakor-
lása 
Otthoni tevékenységek: főzés, 
napirend, takarítás, bevásárlás 

Beszédbátorság 
Nyelvtani struktúrák befoga-
dása 
Beszédkedv 
Mozgáskoordináció 
Célnyelvi instrukciók befoga-
dása, követése 
Kommunikációs helyzethez 
való alkalmazkodás 
Időrendbeliség 
Viszonyítás térben és időben, 
relációs szókincs 
Megfigyelés, emlékezet 
Nyelvi érzékenység 

Nyelvtani tartalom/ 
kulcsfogalmak 

 Instrukciók, cselekvésre épülő tartalmak, a játékokat, és külön-
böző tevékenységeket, hétköznapi szituációkat kísérő szókincs és 
utasítások 

Kommunikációs kontex-
tus 

Hétköznapi kommunikációs helyzetek. A tanuló az életkorának 
megfelelő tevékenységeken keresztül találkozik a nyelvvel, min-
dig kontextusban. Konkrét helyzeteken keresztül, szemléltetéssel, 
cselekvő megélésen keresztül, illetve számára ismerős tartalma-
kon keresztül. 

 
Angol- A1 kezdő szakasz szintleírás 
A1, minimumszint (Nat) 
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordu-
latait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mu-
tatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, 
dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interak-
cióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 
 

(Tematikai egy-
ség) 

szintleírás 

Angol nyelv 
 A1 szint (kezdő szint)  

Előzetes tudás Nincs 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifeje-
zéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi 
szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni má-
sokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni személyes jellegű kérdéseket (pl. 
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hogy hol lakik) ismerős emberekre és dolgokra vonatkozóan. Képes egy-
szerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél 
és segítőkész. 
Megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden vála-
szolni tud azokra. 
Beszédértés 
Megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat. 
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, 
közvetlen környezetére vonatkoznak. 
Beszédkészség 
Képes egyszerű kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni. Képes egyszerű 
beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva 
beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős té-
mára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű 
fordulatokkal leírni. 
Olvasásértés 
Felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat. Meg-
érti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, 
katalógusokban. 
Írás 
A tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni. Képes egy-
szerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 

Követelmények Kapcsolódó képesség, készség, 
attitűd 

Témakörök Tananyag  
Család, barátok, hobbik 
 

Családi fotók alapján a saját 
család bemutatása, családfa 
rajzolása, hobbik bemuta-
tása 
 

Beszédbátorság 
Kérdezés-válaszadás 
Kommunikációs készségek 
Nyelvi és nem nyelvi jelek értel-
mezése 
Figyelem, megfigyelés, emléke-
zet 
Önállóság 
Önálló tanulás 
Nyitottság, kezdeményezés 
Hang és jel összekapcsolása 

Állatok, tulajdonságaik, 
kedvenc állatok 
 

Egy-egy állat és kedvenc ál-
lat bemutatása, játékos teszt 
kitöltése 
 

Beszédbátorság 
Adatgyűjtés 
Kommunikációs készségek 
Nyelvi és nem nyelvi jelek értel-
mezése 
Figyelem, megfigyelés, emléke-
zet 
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Önállóság 
Önálló tanulási képesség 
Nyitottság, kezdeményezőképes-
ség 
Hang és jel összekapcsolása 

Emberek külső és belső jel-
lemzése, öltözködés, alap-
vető tulajdonságok 
 

Órai „divatbemutató” 
nézzünk körül a világban: 
ki, hogyan öltözik, 
Időjárás, évszakok 

Beszédbátorság 
Adatgyűjtés 
Kommunikációs készségek fej-
lesztése 
Nyelvi és nem nyelvi jelek értel-
mezése 
Figyelem, megfigyelés, emléke-
zet 
Önállóság 
Önálló tanulás 
Interkulturalitás 
Nyitottság, kezdeményzőképes-
ség 
Hang és jel összekapcsolása 

Tágabb környezetünk: a la-
kóhely, a város, tájékozó-
dás, útbaigazítás ké-
rése/adása 
 

Térkép megfejtése, olvasása 
Saját rajzolt térkép a közvet-
len környezetről 
 

Vizuális, térben való tájékozódás 
Kommunikációs szituációhoz 
való alkalmazkodás 
Beszédértés 
Instrukciók adása 
Kérdezés-válaszadás 
Finommozgás 
Adatgyűjtés 

Idő, óra, a hét napjai, nap-
szakok 
 

Napirend elkészítése, óra-
rend bemutatása 
Óra készítése, napszakok-
hoz tartozó üdvözlések, 
kommunikációs helyzetek 
eljátszása 
Hány óra van most a világ 
más részein? 

Időbeliség, viszonyok 
Kommunikációs szituációhoz 
való alkalmazkodás 
Beszédbátorság 
Interkulturalitás 
Adatgyűjtés 
Kérdezés-válaszadás 
 

Napirend, mindennapos szo-
kásos tevékenységek, házi-
munka, otthoni feladatok 
 
 

Napirend elkészítése, óra-
rend bemutatása 
Egyszerű, hétköznapi szitu-
ációk eljátszása, dramatizá-
lása 
Szituációs párbeszédek gya-
korlása 

Kommunikációs szituációhoz 
való alkalmazkodás 
Beszédbátorság 
Interkulturalitás 
Adatgyűjtés 
Kérdezés-válaszadás 
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A napi tevékenységek be-
mutatása, elmesélése, elját-
szása 
Közös főzés, kedvenc recept 
elkészítése 

Szabadidő, szórakozás, ked-
venc időtöltés, hétvége 
 

Hobbik, sportok bemutatása 
 

Kommunikációs szituációhoz 
való alkalmazkodás 
Beszédbátorság 
 

Országok, nemzetiségek 
 

Elsősorban célnyelvi or-
szágismeret, szokások, ün-
nepek megismerése 
Ének, tánc, sport, 
Ünnepek, étkezés 

Nyitottság, elfogadás 
Interkulturalitás 
Kommunikáció 

Nyelvtani fogal-
mak 

Létige 
Birtokos névmások, önálló birtokos névmások 
Birtokos eset 
Present simple (egyszerű jelenidő) 
Present continuous (folyamatos jelenidő) 
There is/are 
Elöljárószók (hely, idő) 
Some/any 
Can/can’t 
Megszámláható/megszámlálhatalan főnevek,  
Melléknevek fokozása 
Kérdőszavak 
‚going to’ jövő idő 

Kommunikációs 
szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:  
- megszólítás;  
- köszönés, elköszönés;  
- bemutatás, bemutatkozás;  
- telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés 
- köszönet és arra reagálás;  
- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommuniká-
ciós szándékok:  
- tetszés, nem tetszés;  
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:  
- dolgok, személyek megnevezése, leírása;  
- információkérés, információadás;  
- igenlő vagy nemleges válasz;  
- tudás, nem tudás;  
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:  



103 
 

- kérés;  
- meghívás és arra reagálás.  
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:  
- nem értés;  
- betűzés kérése, betűzés;  
- felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 
 

(Tematikai egy-
ség) 

szintleírás 

Angol nyelv 
A2 szint (alapszint)  

Előzetes tudás 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon 
alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konk-
rét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud vá-
laszolni, és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek 
(pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, 
vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű in-
terakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és se-
gítőkész. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 
kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak 
(pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vá-
sárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben 
tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél 
családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket hasz-
nálva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szük-
ségleteivel kapcsolatos dolgokról. 
Beszédértés 
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, köz-
vetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, 
bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. 
Beszédkészség 
Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszél-
getésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel 
kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden 
le tudja írni például családját, lakóhelyét, tanulmányait. 
Olvasásértés 
Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért in-
formációt ki tudja keresni. 
Írás 
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.  

Követelmények Kapcsolódó képesség, kész-
ség, attitűd 
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Témakörök Tananyag  
Előző szint témaköreinek 
bővítése;   

Én és a családom: szemé-
lyi adatok; foglalkozások; 
otthoni teendők, kötelessé-
gek; családi ünnepek 
 

Személyes adatok megadása, 
írásban is (adatlap kitöltése) 
Kibővített napirend, családi 
munkabeosztás elkészítése 
Családi ünnepek bemutatása, 
szülinapi meghívó elkészítése 
Saját otthoni feladataik ismerte-
tése 

Információmegosztás 
Kérdezés-válaszadás 
Egyszerű szövegek befoga-
dása 
 

Emberi kapcsolatok: barát-
ság; emberek külső és 
belső jellemzése. 
 

Hétköznapi – különleges foglal-
kozások megismerése 
Szülők foglalkozásának megha-
tározása 
Ki vagyok én? Saját magam 
külső és belső jellemzése. Bará-
tok, család leírása, jellemzése 
Ki kire hasonlít a családban? 

Adatok gyűjtése 
Időrendbeliségi viszonyok 
Kezdeményezőképesség 
Önálló munka 
Egyszerű mondatok képzése 
írásban 
Önismeret, önértékelés 
Információmegosztás 
 

Az iskola világa 
 

Az iskola bemutatása (külső kör-
nyezet, tanárok, társak) 
Órarend, napirend 
Tantárgyak 
Tanulás, különórák 
Tanulás segítő appok, online tar-
talmak bemutatása 
Quizlet, Mindmap használata, 
bemutatása 
Online szótárak használata 

Információmegosztás 
Kérdezés-válaszadás 
Egyszerű szövegek befoga-
dása 
Adatok gyűjtése 
 

Híres emberek 
 

Célnyelvi civilizáció 
Történelmi, irodalmi személyek, 
művészek, tudósok 
Kortárs hírességek (színészek, 
zenészek, youtube vloggerek) 
Kedvencek 

Egyszerű szövegek befoga-
dása 
Adatok gyűjtése 
Önálló munka 
Egyszerű mondatok képzése 
írásban 
Viszonyítások 
 

Utazás, turizmus, utazási 
előkészületek 
 

Tájak leírása, képleírás, 
útleírás. 
Földrajzi tájékozódás. 
Utazási módok megismerése, föl-
dön, vízen levegőben. 

Információmegosztás 
Kérdezés-válaszadás 
Egyszerű szövegek befoga-
dása 
Adatok gyűjtése 
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Személyes tapasztalatok – Hol 
jártál eddig? Hová szeretnél 
menni? 
Egyszerű email, képeslap meg-
írása 

Kezdeményezőképesség 
Önálló munka 
Egyszerű mondatok képzése 
írásban 
Önálló tanulás 
Szótárhasználat 
 

Tömegközlekedés 
 

Városi közlekedés bemutatása 
 

Információgyűjtés és megosz-
tás 
Kezdeményezőképesség 
Önálló munka 
Nyitottság 
Saját preferenciák megfogal-
mazása 

Tágabb környezetünk 
 

Falu, kisváros, nagyváros, or-
szág; a lakóhely bemutatása. 
 

Szövegértés 
Információgyűjtés és megosz-
tás 
Kezdeményezőképesség 
Önálló munka 
Nyitottság 
Interkulturalitás 
Térbeli fogalmak viszonyok 
Nagyságrendi viszonyok 

Természeti környezetünk: 
a természet megóvása; 
Földünk nevezetes tájai; 
veszélyeztetett növények 
és állatok. 

Fotók, képek természeti környe-
zetünkről 
A világ nevezetességei célnyel-
ven 
Rövid videók, kisfilmek feldol-
gozása 
Újrahasznosítás (szókincs) 
 

Képi befogadás 
Különböző jelek, információk 
feldolgozása 
Szövegértés 
Információgyűjtés és megosz-
tás 
Kezdeményezőképesség 
Önálló munka 
Nyitottság 
Interkulturalitás 
Térbeli fogalmak viszonyok 
Nagyságrendi viszonyok 

Országismeret 
 

Célnyelvi civilizáció 
Látnivalók, természeti és épített 
környezetünk 
Nagy-Britannia, USA, Ausztrá-
lia nevezetességei 
Magyarország nevezetességei, 
bemutatása 

Képi befogadás 
Különböző információk fel-
dolgozása 
Szövegértés 
Adatgyűjtés és megosztás 
Kezdeményezőképesség 
Önálló munka 
Nyitottság 
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Az országok egyszerű összeha-
sonlítása 

Esztétikai élmény befogadása 
Egyszerű, összefüggő szöveg 
befogadása 
Saját preferenciák megfogal-
mazása, egyszerű mondatok-
ban 

Szabadidő és szórakozás: 
sport az iskolában és az is-
kolán kívül; tévé, videó, 
számítógép és olvasás. 
 

Hobbik, sportok bemutatása 
Tévéműsorok, tévézési szokások 
Online élet (mit, mikor, hogyan, 
kivel) saját tapasztalatra építve 
Olvasási élmények megosztása 
Célnyelvi gyermekirodalom egy-
szerűsített változatának olvasása, 
feldolgozása 
 

Képi befogadás 
Különböző információk fel-
dolgozása 
Szövegértés 
Adatgyűjtés és megosztás 
Kezdeményezőképesség 
Önálló munka 
Nyitottság 
Esztétikai élmény befogadása 
Egyszerű, összefüggő szöveg 
befogadása 
Saját preferenciák megfogal-
mazása, egyszerű mondatok-
ban 

Egészség és betegség: a 
leggyakoribb betegségek; 
a leggyakoribb sérülések. 
 

Testrészek részletesebb bemuta-
tása, 
egészséges táplálkozás, egészsé-
ges étrend összeállítása, egyes 
ételek elkészítése 
 

Szövegértés 
Információgyűjtés és megosz-
tás 
Kezdeményezőképesség 
Önálló munka 
Kérdés-felelet 
Térbeli fogalmak viszonyok 
Nagyságrendi viszonyok 
Testkép 
Beszédbátorság 
Célnyelvi instrukciók befoga-
dása, használata 

Nyelvtani fogal-
mak 

Present simple/present continuous 
Present perfect 
Past simple/past continuous 
Vonzatos igék 
Módbeli segédigék /have to, should, must/ 
Szenvedő szerkezet 
Mennyiségi határozók 
Simple future/going to 
Feltételes mód 
Melléknevek fokozása 
Hely/időhatározók 



107 
 

Vonatkozó névmások 
Vonatkozó mellékmondatok 

Kommunikációs 
szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:  
- személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;  
- bocsánatkérés és arra reagálás;  
- gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:  
- sajnálkozás;  
- öröm;  
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommuniká-
ciós szándékok:  
- valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  
- dicséret, kritika;  
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:  
- események leírása;  
- ismerés, nem ismerés.  
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:  
- tiltás, felszólítás;  
- segítségkérés és arra reagálás;  
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 
- visszakérdezés, ismétléskérés;  

 
Angol nyelv tanterv az általános iskola 5.évfolyamára 

heti 3 óra 
 

# Kommunikációs 
szándékok 

Fogalomkörök és 
azok nyelvi kifeje-

zései 

Idegen nyelvi 
kompetencia 

 

Fejlesztési  terüle-
tek 

Kapcsolódási pont 
1 Introduction 

Hello 
Bemutatkozás 

Köszönési formák 

 Óravezetés angol 
nyelven 

Szociális 
kompetencia - 
udvariasság 

 
2 In theclassroom 

Iskolai tárgyak 
megnevezése 

Utasítások 
Numbers 

Számok (1-100) 

Szövegösszetartó 
eszközök – 

Személyes névmá-
sok 

Számnevek 
Főnevek (a/an) 
Felszólító mód 

Helyes kiejtés, in-
tonáció utánzása 

Anyanyelvi és 
idegennyelvi 

kommunikáció: 
verbális és nem 
verbális elemek, 

Matematika: számok 
írása, olvasása 

3 Howdoyouspellt-
hat? 

Betűzés kérése 
Betűzés 

Mennyiségi viszo-
nyok – 

Reagálás egyszerű 
kérdésekre 

Önálló szövegalko-
tás kép alapján 

Anyanyelv: 
helyesírás 
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Az abc 
Képleírás 

A főnevek szabályos 
és rendhagyó többes 

száma 
6 Friends and fa-

mily 
Whereareyoufrom? 

Országok, 
nemzetiségek 
megnevezése 

A létige (am, is, are) 
– kijelentés, tagadás 

Kommunikáció 
egyszerű dialógu-

sokban, 
Együttműködés fej-

lesztése 

Életviteli és környe-
zeti kompetencia - 
Országok zászlói, 

nevezetességei 
Hon- és népismeret: 

az én hazám 
7 Myfamily 

Család 
bemutatása, 
családtagok. 
Információ 

szerzése 

Birtokos jelzők 
A birtoklás kifeje-

zése: ’s 

Rövidebb szöveg 
megalkotása önál-

lóan 
 

Szociális kompeten-
cia – a család sze-

repe 
Erkölcstan: társas 

kapcsolatok 
 

8 Információ 
kérése, nyújtása 

A létige – 
A kérdő mondat 

szerkezete 
 

Hallott szöveg kö-
vetése 

Kérdés-szerkesztés 

Szociális 
kompetencia - 
udvariasság 

 
9 Whatday is itto-

day? 
Napok 

Információ szer-
zése 

Eldöntendő kérdés Hallás utáni szö-
vegértés, részle-

tekre figyelő meg-
értés 

Interkulturális isme-
retek: Ismerkedés a 
célnyelvi országgal 

10 Ismétlés, gyakorlás 
 

A létige és a birtokos 
alakok használata 

Önálló munka Hal-
lott szöveg értése – 
globális megértés 

 

Hatékony önálló 
tanulás: 

önértékelésTechnika, 
életvitel és gyakor-
lat: képeslap írása 

11 Geography: 
theworld 

Képeslapok 
külföldről. 

 

 Beszédfordulatok 
elmélyítése 

 

Történelem, társa-
dalmi és állampol-
gári ismeretek: csa-
ládTermészetisme-

ret: földrajzi 
elnevezések 

12 Myworld 
I’vegot a computer 

Személyes 
tárgyak 

megnevezése. 
Információcsere 

Birtokviszonyok – 
have/has got – 

kijelentés, tagadás 

Felfedezéses mód-
szer alkalmazása 

Logikai képességek 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: használati 

tárgyak 

13 Színek, 
Tulajdonságok 

Minőségi viszonyok 
- melléknevek 

Olvasott szöveg 
globális értése 

Logikai képességek 
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Képleírás Különbségek meg-
nevezése 

14 Haveyougot a pet? 
Háziállatok 
Információ 

cseréje 

Have/has got – 
Kérdések kérdőszó 
nélkül ~ rövid vála-

szok. 
Kérdőszavas kérdé-

sek 

Párbeszédek, Ön-
álló mondatalkotás 

 

Társas kompetencia 
- együttműködés fej-

lesztése 
Természetismeret: 
állatok a ház körül 

15 Myschool 
Tantárgyak, 

napok, órarend 
Információcsere 
Christmas Time 

Karácsony 
Angliában és 

nálunk 

Birtokviszonyok – 
have/has got 

Lexikális tudás fej-
lesztése 

Kérdés-szerkesztés 
 

Beszédkészség fej-
lesztése 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  

időbesoztás 
 
 

Szociális kompeten-
cia – ünnepek 
Interkulturális 

ismeretek 
 

16 
Ismétlés, gyakorlás 

Iskolai élet 
Angliában 

 Hallott szöveg ér-
tése – információ 

kiszűrésése 

Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés 
Hon- és népismeret: 

a magyar iskola 
18 Time 

What’sthetimep-
lease? 

Az idő kifejezése 
– időpontok. 

Időbeli viszonyok –
az idő elöljárói (on, 

at) 

Felfedezéses mód-
szer alkalmazása 

Logikai képességek 
Matematika: 

állítások 

19 Myday 
Napirend leírása 

Egy diák napja itt-
hon és más orszá-

gokban 

Egyszerű jelen idő – 
kijelentés, tagadás 

Olvasott és hallott 
szöveg értése –
adott részletek 

megtalálása 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: napirend 

Interkulturális 
ismeretek 

 
20 

Free time 
Szabadidős 

tevékenységek 

Egyszerű jelen idő – 
egyes szám 3. sze-

mély 

Lexikai ismeretek 
bővítése 

Olvasott szöveg 
globális értése 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: időbeosz-

tás 

21 Sportok, 
hangszerek 

 

Egyszerű jelen idő –
kérdés 

Felfedezéses mód-
szer alkalmazása 

Pármunka – szóbeli 
kifejezőkészség 

fejlesztése 

Szociális kompeten-
cia – együttműködés 

 

22 Ismétlés, gyakorlás 
Sportok 

Cselekvés, történés, 
létezés – 

egyszerű jelen idő 

Grammatikai tuda-
tosság erősítése 

Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés 
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24 Places 
Myroom 

Bútorok a 
lakásban 

Térbeli viszonyok –
elöljárószavak, hely-

meghatározás 

Beszédkészség fej-
lesztése, szóanyag 

növelése 

Intellektuális 
kompetenciák: 

Probléma-megoldás 

25 Our house 
Szobák, 

berendezési 
tárgyak 

Térbeli viszonyok – 
There’s/There’re 

Olvasási, szövegal-
kotási készség javí-

tása 
Lexikai ismeretek 

bővítése 

Életviteli kompeten-
cia – lakások, házak, 

berendezés 
Hon- és népismeret: 

az én othonom 
26 Ourtown 

Épületek. 
Tágabb 

környezetünk 
bemutatása. 
Útbaigazítás 

Térbeli viszonyok – 
kérdések 

 

Szókincs fejlesz-
tése 

Beszédfordulatok 
gyakoroltatása, 

rögzítése 
Hallott szöveg ér-

tése 

Szociális kompeten-
cia – udvariasság, 

együttműködés 
Matematika: 

tájékozódás térben 

27 
 

Utasítások 
megértése, 

utasítások adása 

Modalitás – can 
Kijelentés, kérdés, 

válasz 

Csoportmunka, 
fejlesztése 

Tanulók interakci-
ója 

Társas kompetencia, 
együttműködés 

 
28 

Ismétlés, gyakorlás 
Egy angol város 

Térbeli viszonyok. 
Modalitás: can 

Nyelvtani 
tudatosság 

Olvasott és hallott 
szöveg értése 

Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés 

Interkulturális 
ismeretek 

30 People 
Myfriends 
Személyek 
bemutatása, 

leírása, külső 
tulajdonságok 

Minőségi viszonyok 
– jelzők helye a 

mondatban 

Önálló szöveg al-
kotása 

Kreativitás 
Szociális kompeten-
cia – emberi kapcso-

latok, barátság 

31 Információ 
nyújtása – 
képleírás 

Folyamatos jelen idő 
– kijelentés, tagadás 

Beszédkészség fej-
lesztése. 

Új nyelvi funkciós 
elem használata 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  napirend, 

szokások 

 
32 

Állandósult 
szókapcsolatok 

(igék) 

Folyamatos jelen idő 
–kérdés 

Felfedezéses mód-
szer alkalmazása 

Dramatizálás 

Logikai képességek 
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Angol nyelv tanterv az általános iskola 6. évfolyamára 
heti 3 óra 

 
# Kommunikációs 

szándékok / 
Szókincs 

Fogalomkörök és 
azok nyelvi kifeje-

zései 

Idegen nyelvi 
kompetencia 

Fejlesztési területek  
(kompetenciák), 

Kapcsolódási pontok 
 
1 

Introduction 
  Család. 
Sport, érdeklődési 
kör. 

  Személyes adatok. 
  Betűk és számok 

Ismétlés –  
A létige 
Modalitás: can 
 

Bemutatkozás. 
Beiratkozás- kérdé-
sekre adott válasz 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:szabadidős 
tevékenységek, tag-
sági kártya kitöltése 
Társadalmi és ál-
lampolgári ismere-
tek: család és szoká-
sok 

                    
2 

Tárgyak az utcán  
Személyes tárgyak 
 

Ismétlés –  
Birtokviszonyok: 
have/ has got 
Kérdésszerkesztés- 
színre,mennyiségre, 
helyre, cselekvésre, 
birtoklásra 

A tanulók tudnak 
egymástól kér-
dezni, egymásnak 
választ adni. 

Idegen nyelvi és 
anyanyelvi kommu-
nikáció: verbális ele-
mek tudatos haszná-
lata 
Matematika: tájéko-
zódás a térben 

                    
3 

My life 
Mydaily life 
  Napirend,  
Szokásos   cselek-
vések 

Birthdays 
Hónapok  

Cselekvés, történés, 
létezés – egyszerű 
jelen idő (kijelentés, 
tagadás) 
Szövegösszetartó 
eszközök –sorszám-
nevek. 
Dátumok, elöljárók 

Hallott és olvasott 
szöveg értése 
A tanulók képesek 
összefüggően me-
sélni egy napjukról, 
szokásaikról 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: napirend. 
Interkulturális isme-
retek: 
születésnap Angliá-
ban és hazánkban 
 

                    
4 

Szabadidős   
  tevékenységek 

Cselekvés, történés, 
létezés – egyszerű 
jelen idő (kérdés) 

Kérdőív szerkesz-
tése, kitöltetése 
osztálytársakkal 
Pár- és csoport-
munka 

Társas kompetencia: 
együttműködés 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: időbeosz-
tás 

5    Athome 
Házimunka 
 
Iskolai szünetek 
Ünnepek  

  Angliában 
 

Időbeli viszonyok –  
az időhatározószók 
szerepe, helye a 
mondatban 

Nyelvi tudatosság 
Kérdőív összesí-
tése, összefüggő 
szöveg alkotása 
Olvasási készség 
fejlesztése: részle-
tek megtalálása 
szövegben 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: házi-
munka, szerepek a 
családban 
Interkulturális isme-
retek: 
ünnepek itthon és 
Angliában - összeha-
sonlítás 



112 
 

Társadalmi és ál-
lampolgári ismere-
tek: ünnepek 

7 Animals 
 

Cselekvés, történés, 
létezés – folyamatos 
jelen idő. 
Kérdésszerkesztés 

Felfedezéses mód-
szer alkalmazása 
Készségfejlesztés 

Természetismeret: 
állatok a ház körül, a 
farmon 
Együttműködés 

8 Myfavouriteani-
mals 
Vadállatok 

Folyamatos jelen 
időés az egyszerű je-
len idő összehasonlí-
tása 
 

Olvasás, globális 
szövegértés 
Nyelvtani tudatos-
ság 

Anyanyelvi és ide-
gen nyelvi kompe-
tencia: olvasás fej-
lesztése, fordítási 
gyakorlat 
Természetismeret: az 
állatok életmódjának 
főbb jellemzői 

9       Történetmesélés      
 

Szövegösszetartó 
eszközök – szemé-
lyes névmások 
tárgyesete. 
Modalitás – must  

Hangos olvasás, 
mese összefogla-
lása. 
Drámajáték 
Olvasott és hallott 
szöveg értése 

Kifejezőképesség, 
esztétikai érzék, kre-
ativitás fejlesztése 
Dráma: dramatikus 
játék, történetmesé-
lés 

10   Állatfajok 
 
Egy érdekes állat 
bemutatása 

 
Ismétlés 

Gyakorlás: 
egyszerű és folyama-
tos jelen idő. 
Névmások 
tárgyesete. 
Must, can 

Ismert nyelvi ele-
mek használata új 
szövegkörnyezet-
ben 

Természettudomá-
nyos kompetencia: 
ismerkedés a bioló-
giai terminológiával  
Természetismeret: az 
állatok osztályozása 
Digitális kompeten-
cia: anyaggyűjtés 
Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés 

11 Holidays 
A múlt eseményei 
 

Cselekvés, történés, 
létezés – a létige 
múlt ideje. 
Eldöntendő kérdé-
sek, rövid válaszok 

Lexikai ismeretek 
bővítése 
Információszerzés 
idegen nyelven 
Nyelvi tudatosság –  
szövegkiegészítése 

Problémamegoldás 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: nyaralási 
szokások 

12 Ourholiday 
  Utazással  
  kapcsolatos  
  szókincs 

Cselekvés, történés, 
létezés –a múlt kife-
jezése, az igék sza-
bályos múlt ideje 

Beszéd- és írás-
készség –  
történetmesélés az 
új nyelvi eszközök-
kel 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: közleke-
dés, utazás. 
Logikus gondolko-
dás 
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13 Holidayproblems 
Problémás nyara-
lások. 

Képeslapírás 
  szókincse 

Cselekvés, történés, 
létezés –a múlt kife-
jezése, az igék sza-
bályos múlt ideje, ki-
jelentés, tagadás 

Íráskészség fejlesz-
tése– képeslap írása 

Életviteli és környe-
zeti kompetencia: 
képeslapok nyaralá-
sokról 
 

14 Múltra vonatkozó 
információ kérése, 
adása 

Egyszerű múlt idő –  
kérdések, rövid vála-
szok 

Olvasási és hallás 
utáni szövegértés 
Interakciók 

Társas kompetencia: 
együttműködés 

15                     Nyaralások 
 
Christmas 

Időbeli viszonyok –  
Jelen, múlt összeha-
sonlítása  

Olvasott és hallott 
szöveg értése 
Történetmesélés – az 
eddigi legszebb kará-
csonyi élmények 

Szociális kompeten-
cia: 
Ünnepek szerepe 

16 Utazásieszközök  
története 
Ismétlés 

Gyakorlás –  
Egyszerű múlt idő 

 Technikai ismeretek, 
kultúrtörténet: Köz-
lekedési eszközök 
Történelem: a közle-
kedés fejlődése 
Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés 

18 Food 
Food and drink 
Ételek, italok 

Szövegösszetartó 
eszközök –  
a határozatlan névelő 
Megszámlálható és 
megszámlálhatatlan 
főnevek 

Szókincsfejlesztés 
Éttermi rendelés 
menü segítségével. 
 

Szociális kompeten-
cia: udvariasság. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: étterem-
ben 

19 Ételek Szövegösszetartó 
eszközök – some, 
any használata 

Szókincsfejlesztés. 
Olvasott, hallott 
szöveg értése. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: bevásárló 
lista 
Logikus gondolko-
dás, problémamegol-
dás 
Természetismeret: 
étrend 

20  Vásárlás Mennyiségi viszo-
nyok–  
adott mennyiség ki-
fejezése 
Howmuch, 
howmany…? 

Hallott szöveg ér-
tése 
Beszédkészség - 
Interakciók. 

Szociális kompeten-
cia: bevásárlás. 
Társas kompetencia: 
együttműködés 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: vásárlás 
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21 Receptek –  
  hozzávalók 
Utasítások 

Szövegösszetartó 
eszközök – a határo-
zott és határozatlan 
névelő. 
Mennyiségi viszo-
nyok– (a) few, (a) 
little 

Recept követése, 
hasonló recept 
írása.  
Utasítások köve-
tése 
Integrált készség-
fejlesztés 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: főzés 
Szociális kompeten-
cia: együttműködés 
(közös főzés) 
Odafigyelés, kon-
centráció fejlesztése 

22 Étkezési szokások 
Nagy-Britanniá-
ban 

 

Szövegösszetartó 
eszközök –  
névelők 
 

Olvasott és hallott 
szöveg értése 
Beszédkészség: a 
poszterek bemuta-
tása 

Interkulturális isme-
retek –étkezési szo-
kások 
Szociális kompeten-
cia: együttműködés, 
közös tervezés 

23   Ételeka föld körül 
 
Ismétlés 

Gyakorlás – név-
elők, főnevek, meny-
nyiségjelzők 

Beszédkészség – 
szöveg összefogla-
lása 
 
Feladatok megol-
dása –  önálló 
munka, pármunka 

Életviteli kompeten-
cia:  
más tájak ételei 
 
Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés 
Logikai képességek 
fejlesztése 

24 The world 
Természeti  
  képződmények 

Mennyiségi viszo-
nyok– számok, mér-
tékek. 
Kérdések kiterjedé-
sekre 

Szókincsbővítés 
Olvasott, hallott 
szöveg értése 

Természettudomá-
nyos kompetencia: 
térképismeret 
 

25 Időjárás 
  Égtájak 
  Melléknevek 

Minőségi viszonyok 
– a melléknevek fo-
kozása, középfok 

Szókincsbővítés 
Időjárás jelentés. 
Aktuális időjárás 
bemutatása – be-
széd- és íráskész-
ség fejlesztése 

Életviteli és környe-
zeti kompetencia: 
időjárás. 
Digitális kompeten-
cia: internet haszná-
lata 
Természetismeret: az 
időjárás tényezői 

26 Legek a világon -  Minőségi viszonyok 
– a melléknevek fo-
kozása, felsőfok 

Olvasott szöveg ér-
tése 
Tudásmérés-kér-
dőív készítése 

Természetismeret: 
földrajzi adatok 
Matematika: grafiko-
nok értelmezése 

27 Táborozás,   
  sátorozás 
Időjárás Nagy-Bri-
tanniában 

Rendhagyó mellék-
nevek fokozása. 
Összehasonlítás. 
Hasonlatok, 

Nyelvi tudatosság 
fejlesztése 
Készségfejlesztés 
Olvasott és hallott 
szöveg értése 

Logikai kapcsolatok, 
logikus gondolkodás 
fejlesztése. 
Természetismeret: az 
időjárás tényezői, 
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állandósult szerkeze-
tek 

ciklusok a természet-
ben 

28 Az USA 
 
Ismétlés 
 
Projektmunka -  
Hazánk bemutatása 

 
 
Gyakorlás –  
Melléknevek foko-
zása, hasonlítás 

Olvasott és hallott 
szöveg értése 

Hon és népismeret: 
az én országom (vi-
szonyítás egy másik 
országhoz) 
Hatékony önálló 
tanulás: önértékelés 
Digitális 
kompetencia: 
anyaggyűjtés 

29 Entertainment 
TV programmes 
Műsorok,  
programok a  
  tévében 

Cselekvés, történés, 
létezés – be goingto- 
jövőbeni szándék, 
terv kifejezése 

Szókincsfejlesztés. 
Kommunikációs 
cél: szándék kifeje-
zése 
Információ kérése 

Vizuális kultúra: mé-
dia 

30 Filmek, 
összefoglalása. 
  Cselekmény   
  elmesélése 

Szövegösszetartó 
eszközök – mellék-
nevek, határozószók 

Szókincsbővítés 
Beszédkészség fej-
lesztése –  
filmek története 
 

Szociális kompeten-
cia: együttműködés 
Kreativitás 
Vizuális kultúra: mé-
dia 

31 Filmtípusok 
Meghívás, elfoga-
dás, elutasítás 

Modalitás –  
Külső kényszer kife-
jezése: haveto 

Szókincsbővítés 
Készségfejlesztés 
Interakció  

Szociális kompeten-
cia: udvariasság 

32 Javaslatok -Why-
don’twe ? 

Szabadidős   
  tevékenységek 

 Hallott szöveg ér-
tése – hiányzó in-
formáció megtalá-
lása 
Szituációs játék - 
beszédkészség 

Társas kompetencia: 
együttműködés fej-
lesztése 

 
  



116 
 

Angol nyelvi kommunikáció 

7-8. ÉVFOLYAM 

 
Fejlesztési célok  
 
7. és 8. évfolyamon az idegennyelvi képzés célja továbbra is a nyelv, mint kultúra, mint eligazodási, 
érvényesülési eszköz tanulása. Elvárás a kommunikációképesség fejlesztése. 
A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituá-
ciónak megfelelő nyelvhasználati képességeket jelenti, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi 
alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi kom-
petenciák fejlesztése a következőket jelenti: 
• a nyelvtanulás során a tanulókban maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, 

a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek 
és kultúrák megismerésére; 

• a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, 
emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni. 
 

Fejlesztési feladatok 
 
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia elsajátításában a legfontosabb módszertani alapelvek 
a cselekvés általi tanulás, a sokcsatornás tanulás, az egész személyiséget aktivizáló tanulás, a játékos 
tanulás, azaz cselekvésorientált, kommunikatív, kooperatív és autonóm munkaformák. 
A fejlesztési feladatok a következő egységekből állnak: 

 ●     hallott szöveg értése (beszédértés) 
 ●     beszédkészség 
 ●     olvasásértés 
 ●     íráskészség 

Ezeken túl fejleszteni kell a nyelvtanuló részkészségeit (szókincs, nyelvtani tudatosság, nyelvhe-
lyesség, kiejtés, intonáció, helyesírás). 
 
Az idegennyelv tanítása a nyelvi órákon csoportbontásban történik. A csoportok kialakítása a tanu-
lók tudásszintjéhez igazodik. 
A tanórai foglalkozásokon túl az idegennyelv tanulása integráltan is megjelenik más tantárgyakhoz 
kapcsolva, illetve a projektnapok, témahetek keretében. Ilyenkor a diákok idegennyelven foglalkoz-
nak egy témakörrel, illetve a projekt témájával, ezzel tovább mélyítve szókincsüket és ismereteiket. 
 
Értékelés 
 
7. 8. évfolyamon is az egyik legfontosabb értékelési forma a nyelvórákon a folyamatos értékelés, 
melyet a tanár végez annak érdekében, hogy tanulóit a tanulásban segítse, ösztönözze. 
Visszajelzéseinek fontos része a biztatás, mely a szükséges javításokkal, tapintatosan megfogalma-
zott bírálattal együtt arra irányul, hogy segítse a helyes önértékelés és önbizalom kialakulását. Emel-
lett rendszeres, kisebb-nagyobb dolgozatok, feleletek során adnak számot a diákok tudásukról. 
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Másik értékelési forma a félévenkénti szöveges értékelés, ahol a nyelvtanár a kommunikatív kom-
petencia valamennyi elemét és a nyelvi készségeket értékeli. Az értékelés kitér a kommunikatív 
kompetencia valamennyi elemére, tehát méri a tételes tudást (szókincs, nyelvtan, helyesírás, kiejtés, 
szövegalkotás és nyelvhasználat szabályai), valamint a nyelvi készségeket és tevékenységeket (hal-
lott és olvasott szöveg értése, beszéd, írás, közvetítés). 
A napi gyakorlatban előforduló ellenőrzések alkalmával a nyelvórákon nem osztályzattal, hanem 
százalékokkal jelzi a nyelvtanár az elvégzett feladatok minőségét. Év végén a tanulók éves teljesít-
ményük alapján osztályzatot is kapnak. 
 
Kimeneti orientáció 
●    Célunk, hogy a gyerekek a 8. osztály végére a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerint 
A2+ szinten tudjanak a középiskolába lépni. A2+ szinten a gyerekek már tudnak bizonyos elemeket 
a B1 szinthez tartozó témakörök szókincs követelményéből, valamint nyelvtani tartalmából, kulcs-
fogalmaiból. 
●    Figyelembe véve az egyéni utakat, egyes gyerekek a kívánt kimenettől eltérhetnek.  
 
Óraszámok 

Évfolyam 7. – 8. évfolyam 

Éves  
alapóraszám 

192 óra 

 
Fejlesztési területek  
A fejlesztési területek részletes leírása az 1.-6. évfolyam leírásában megtalálható.  
Kiegészítés a 7.8. évfolyamra a B1 szint leírása, mert a kimeneti pontként megjelölt A2+ szint bi-
zonyos elemeket tartalmaz a B1 szinthez tartozó témakörök szókincs követelményéből, valamint 
nyelvtani tartalmából, kulcsfogalmaiból. 
 
 

(Tematikai egy-
ség) 

szintleírás 

Angol nyelv 
B1 szint (küszöbszint)  

Előzetes tudás 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 
személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, ál-
lás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni 
úgy, hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy 
mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a viszo-
nyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, ame-
lyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik. 
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A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, stan-
dard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetek-
hez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul 
a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során 
adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdek-
lődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, különböző ese-
ményeket, álmokat, reményeit és ambícióit, továbbá röviden meg tudja in-
dokolni a különböző álláspontokat és terveket. 
Beszédértés 
A köznyelvi beszédet főbb vonalaiban megérti, ha az rendszeresen előfor-
duló, számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat 
olyan rádió- és tévéműsorokban, melyek aktuális eseményekről, illetve az 
érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról szólnak, 
és melyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek. 
Beszédkészség 
Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, 
valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészü-
lés nélkül. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal el tudja mondani élmé-
nyeit, céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni a véleményét, 
el tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. 
Olvasásértés 
Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, me-
lyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. 
Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. 
Írás 
Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköz-
napi témákban. Be tud számolni élményeiről, véleményéről.  

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témakörök Tananyag  

Előző szintek té-
makörei 

Képregény, művészet 
Testápolás, testrészek, mozgás, 
betegségek, egészség 
Hangulatok, állásfoglalás, divat 
Kívánságok 
Család 
Természet, környezet 
Utazás, vám, rendőrség, bank, 
posta 
Készülékek és működésük, Mé-
dia, számítógép, újság, évszá-
mok 
 

Biológia-egészségtan: testrészek, egész-
séges életmód, a betegségek ismérvei, 
fogyatékkal élők, betegségmegelőzés, 
elsősegély 
Informatika: digitális tudásbázisok, 
könyvtári információs rendszerek, 
E-könyvek, médiatudatosság, 
számítógépes kapcsolattartás, informá-
ció keresése, az informatikai eszközöket 
alkalmazó média megismerése, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök elő-
nyeinek és kockázatainak megismerése, 
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a netikett alapjainak megismerése, élő-
szóval kísért bemutatók és felhasznál-
ható eszközeik 
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, 
lírai, drámai művek olvasása, 
 a reklám és a popzene új szóbeli költé-
szete 
Vizuális kultúra: művészi alkotások le-
írása, értelmezése 

Nyelvtani fogal-
mak 

Present simple, continuous, perfect 
Past simple, continuous, perfect 
Present perfect continuous 
Tárgyas/tárgyatlan igék 
Used to 
Módbeli segédigék (jelen, múlt idő) 
Szenvedő szerkezet 
Műveltető szerkezet 
Simple future (will/going to, present continuous) 
May, might, must, can’t 
Nyomatékosítás 
Feltételes mód 
I wish/ if only 
Függő beszéd 
Gerund 

Kommunikációs 
szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:  
- engedélykérés és arra reagálás;  
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:  
- elégedettség, elégedetlenség;  
- csodálkozás;  
- remény; 
- bosszúság.  
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommuniká-
ciós szándékok:  
- véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;  
- egyetértés, egyet nem értés;  
- érdeklődés,;  
- ellenvetés;  
- akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  
- ígéret; szándék, terv,  
- érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:  
- bizonyosság, bizonytalanság;  
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:  
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- javaslat és arra reagálás;  
- kínálás és arra reagálás;  
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:  
- beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  
- megerősítés  
- témaváltás, beszélgetés lezárása.  

 
 

Angol nyelv tanterv az általános iskola 7. évfolyamára 
heti 3 óra 

 
# Kommuniká-

ciós szándé-
kok / 

Szókincs 

Fogalomkörök és 
azok nyelvi kifeje-

zései 

Idegen nyelvi kompe-
tencia 

Fejlesztési területek 
(kompetenciák), Kap-

csolódási pontok 

1 Revise: az 
előző évi tan-
anyag átismét-

lése 

igeidők, szókincs Olvasási kompetencia, 
beszédkészség fejlesz-

tése 

Önértékelés 

 
2 

Introduction: 
személyes in-
formációk ké-

rése, adása 

szókincsfejlesztés, 
mondatalkotás 

 

Bemutatkozás. 
Beiratkozás- kérdésekre 

adott válasz, idegen-
nyelvi tudatosság 

 

Szociális kompetencia, 
bemutatkozás, ismerke-

dés 

3 Képregények - 
napirend 

 

Ismétlés – 
A jelenidők össze-
hasonlítása, törté-
netek mesélése. 

 

A tanulók tudnak egy-
mástól kérdezni, egy-
másnak választ adni. 

Hallott és olvasott szö-
veg értése. 

A tanulók képesek ösz-
szefüggően mesélni egy 
napjukról, szokásaikról. 

Idegen nyelvi és anya-
nyelvi kommunikáció: 
verbális elemek tudatos 
használata, szóbeli szö-

vegalkotás, 
nyelvi törvényszerűsé-

gek felismerése. 

4 Az élet törté-
nései: érdekes-
ségek, találmá-
nyok, rekordok 

a múltból. 

Ismétlés:  
egyszerű múlt, 

múlt idejű létige. 
 

Történetek elmesélése, 
szövegértés/feldolgo-

zás. 

Olvasott és hallott szö-
veg értése, verbális és 
nonverbális kommuni-

káció. 
 

5 Család: ro-
konságok, csa-
ládi kapcsola-
tok, tevékeny-

ségek. 

Cselekvés, törté-
nés, létezés – egy-

szerű múlt idő (kér-
dés, tagadás). 

Kérdőív szerkesztése, 
kitöltetése osztálytár-

sakkal. 
Pár- és csoportmunka. 

Társas kompetencia: 
együttműködés, logikus 

gondolkodás fejlesz-
tése. 
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6 Athome: 
Házimunka 

 

Időbeli viszonyok – 
az időhatározószók 

szerepe, helye a 
mondatban, szó-
kincsfejlesztés. 

Nyelvi tudatosság, 
kérdőív összesítése, 

összefüggő szöveg al-
kotása. 

Olvasási készség fej-
lesztése: részletek meg-

találása szövegben. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: házimunka, 
szerepek a családban, 

problémamegoldás, in-
formáció használat. 

7 Culture: tipi-
kus családok 

különböző or-
szágokban. 

 

Adatok, tények ke-
resése ismeretter-
jesztő szövegek-

ben. 
 

Felfedezéses módszer 
alkalmazása. 

 

Szociális kompetencia, 
kooperatív tanulás, cso-
portmunka. Készségfej-

lesztés. 

8 Projekt-
munka:csalá-
dom bemuta-

tása. 

Az eddig tanultak 
gyakorlati alkalma-

zása (jelenidő, 
múltidő, szókincs). 

Prezentáció, 
Nyelvtani tudatosság. 

Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás. 

Digitális kompeten-
cia:ppt 

9 English across 
the curricu-
lum: The hu-

man story. 

Olvasott és hallott 
szöveg értése, in-
formációk feldol-

gozása. 

Internetes kutatási fel-
adatok, könnyített ol-
vasmányok, idegen-
nyelvű filmrészletek. 

Interdiszciplináris 
szemlélet: történelem, 
földrajz, technika és 

életvitel.  
10 Revise and 

check 
A tanultak ismét-
lése és számonké-

rése. 

Ismert nyelvi elemek 
használata szóban és 

írásban. 

Szociális kompetencia: 
önbizalom, önismeret 

erősítése, tapasztalatok 
összegzése. 

11 Your future:  
A jövő esemé-

nyei.  
Space. 

A will,mint jóslat. 
Lakóhelyek, mun-
kahelyek a jövő-

ben.  

Lexikai ismeretek bőví-
tése. 

Információszerzés ide-
gen nyelven. 

 

Problémamegoldás. 
Technika, életvitel és 

gyakorlat egy elképzelt 
világban.  

12 Saját tervek: 
places and ac-

tivities. 

Agoing to haszná-
lata. 

Beszéd- és íráskészség  
új nyelvi eszközökkel. 

Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás. 

Logikus gondolkodás. 
13 Szövegössze-

tartó eszközök 
Aso, because, in-on 

használata. 
Íráskészség fejlesztése, 
hiányos szövegek ki-

egészítése. 

Önálló, hatékony tanu-
lás, logikus gondolko-

dás. 
14 Culture: uta-

zási formák a 
világban. 

Olvasottés hallott 
szöveg értése, in-
formációk feldol-

gozása. 

Internetes kutatási fel-
adatok, könnyített ol-
vasmányok, idegen-
nyelvű filmrészletek. 

Interdiszciplináris 
szemlélet: földrajz, 

technika és életvitel.  
Digitális kompetencia. 
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15 Nyaralások, 
álom nyaralá-
sok, saját él-

mények. 
 
 

Időbeli viszonyok – 
Jelen, múlt, jövő 
összehasonlítása. 

Olvasott és hallott szö-
veg értése. 

Történetmesélés – az ed-
digi legszebb nyaralási 

élmények, tervek. 

 
Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás. 

16 English across 
the curricu-

lum: 
Science. 

The Solar 
System. 

Gyakorlás – 
igeidők. 

Olvasott és hallott szö-
veg értése. 

 

Interdiszciplináris 
szemlélet: földrajz, 

technika és életvitel, 
természetismeret.   

Digitális kompetencia,  

17 Jelenidejűség 
és jövőidejű-

ség szövegkör-
nyezetben 

Nyelvtani gyakor-
lás. 

Szókincsfejlesztés, hiá-
nyos szövegek. 

 

Önálló hatékony tanu-
lás, önellenőrzés. 

18 Projekt-
munka: élet a 

jövőben 

A will, és a going 
to használata. 

Íráskészség fejlesztése. 
 

Logikus gondolkodás, 
problémamegoldás. 

Prezentáció. 
19 Revise and 

Check: össze-
foglalás, ismét-

lés. 

A tanultak ismét-
lése és számonké-

rése. 

Ismert nyelvi elemek 
használata szóban és 

írásban. 

Szociális kompetencia: 
önbizalom, önismeret 

erősítése, tapasztalatok 
összegzése. 

20 Times and 
places - What 
was happe-

ning? 

A past continuous 
megismerése. 

 

Az új nyelvi elem gya-
korlása, gyakorlatban 

való használata. 
 

Logikus gondolkodás, 
probléma megoldás, 

nyelvi törvényszerűsé-
gek felismerése. 

21 A dangerous 
situation – szö-
vegfeldolgo-

zás. 

Szövegösszetartó 
eszközök – 

az új igeidő gya-
korlása. 

Írásbeli szövegalkotás, 
helyesírás, beszédkész-

ség.Írásaink felolva-
sása. 

Hatékony szövegalko-
tás, véleményalkotás. 

 

22 Természeti  
katasztrófák –
nyelvtani gya-

korlás. 

Folyamatos múlt és 
egyszerű múlt idő 
összehasonlítása, 

elemzése. 

Feladatok megoldása – 
önálló munka, pár-

munka. 

Hatékony önálló tanulás 
és kooperatív munka-

formák. 
Logikai képességek fej-

lesztése. 
23 Detektív törté-

netek 
Folyamatos múlt és 
egyszerű múlt idő 

gyakorlása. 

Szókincsbővítés. 
Olvasott, hallott szöveg 
értése, könnyített ide-
gennyelvű olvasmá-

nyok. 

Dramatizálás, logikus 
gondolkodás, interdisz-

ciplináris szemlélet, 
célnyelvi irodalom 

megismerése. 
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24 English Ac-
ross the Cur-

riculum: 
Geography: 
time zones 

Olvasott és hallott 
szöveg értése, in-
formációk feldol-

gozása. 

Internetes kutatási fel-
adatok, könnyített ol-

vasmányok. 

Interdiszciplináris 
szemlélet: történelem, 
földrajz, technika és 

életvitel.  

25 Culture –Hun-
gary and Bri-

tain 

Az igeidőkgyakor-
lása. 

Olvasott szöveg értése. 
Tudásmérés-kérdőív 

készítése. 

Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás, 

Csoportmunka. 
26 Projekt-

munka: Hun-
gary and Bri-

tain  

Az országok bemu-
tatása és összeha-

sonlítása. Az eddig 
tanultak gyakorlati 
alkalmazása (je-
lenidő, múltidő, 

szókincs) 

Prezentáció. 
Nyelvtani tudatosság. 

Kreatív alkotás, önkife-
jezés, kulturális tuda-
tosság kompetenciái. 

Nyitottá válik saját, és 
más nemzetek kultúrá-
jára és történelmére. 

Digitális kompetencia: 
ppt 

27 Londoni kirán-
dulások terve-

zése 

Tanulói kiselőadá-
sok a nevezetessé-
gekről. Szerepjáté-
kok idegennyelvi 

környezetben.  

Nyelvtani tudatosság, 
dialógusok.  

Országismeret. Kom-
munikációs kompeten-
cia. Információ szerzés 

és megosztás. 
Digitális kompetencia: 

anyaggyűjtés. 
28 Revise and 

Check: össze-
foglalás, ismét-

lés 

A tanultak ismét-
lése és számonké-

rése. 

Ismert nyelvi elemek 
használata szóban és 

írásban. 

Szociális kompetencia: 
önbizalom, önismeret 

erősítése, tapasztalatok 
összegzése. 

29 Cselekvés, tör-
ténés, létezés – 
jelenidejűség 
eddigi formái-
nak ismétlése. 
A present per-

fect. 

A present pefect 
megismerése, kép-
zése, az ige harma-

dik alakjának is-
métlése. 

 

Az új nyelvi elem gya-
korlása, gyakorlatban 

való használata. 
 

Logikus gondolkodás, 
probléma megoldás, 

nyelvi törvényszerűsé-
gek felismerése. 

 

30 Hősök és hős-
nők Angliá-

ban - A 
present per-
fect. megér-
tése olvasott 
szövegben 

Olvasott és hallott 
szöveg értése, in-
formációk feldol-
gozása. A present 
perfect alkalma-

zásaszövegkörnye-
zetben.  

Internetes kutatási fel-
adatok, könnyített ol-

vasmányok. 

Interdiszciplináris 
szemlélet: történelem, 

földrajz, irodalom.   
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31 
 

Projektmunka 
–   Híres ma-

gyarok  

Írásos/szóbeli pre-
zentációk készítése 

és bemutatása. 

Írott szöveg értése, in-
ternetes kutatási felada-

tok. 

Társas kompetencia: 
együttműködés fejlesz-

tése, csoport-
munka.Kommunikációs 

képességek, digitális 
kompetencia. 

32 Szövegössze-
tartó eszköz.  

A határozott névelő 
használata. 

Az új nyelvi elem gya-
korlása, gyakorlatban 

való használata. 
 

Logikus gondolkodás, 
probléma megoldás, 

nyelvi törvényszerűsé-
gek felismerése. 

 
Angol nyelv tanterv az általános iskola 8. évfolyamára 

heti 3 óra 
 

# Kommuniká-
ciós szándék 

Fogalomkörök és 
azok nyelvi kifeje-

zései 

Idegen nyelvi kompe-
tencia 

Fejlesztési területek 
(kompetenciák) 

1 Revise: az 
előző évi tan-
anyag átismét-

lése 

igeidők, szókincs Olvasási kompetencia, 
beszédkészség fejlesz-

tése 

Önértékelés 

2 Introduction 
Work  experi-

ence 
Párbeszéd jö-
vőbeni tervek-
ről, munkata-
pasztalat szer-

zése. 

Ismétlés – Jelenide-
jűség:  egyszerű je-
len és folyamatos 

jelen 
Statikus igék. 

Jövő idők: will, 
be going to 

Idegen nyelvi tudatos-
ság. 

Ismert szókincs haszná-
lata új kontextusban. 

Olvasott és hallott szö-
veg értése. 

Szociális kompetencia- 
bemutatkozás, ismerke-

dés. 
Állampolgári kompe-
tencia-jótékonyság. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: pályaorientá-
ció, szakmák, foglalko-

zások. 
3 Past and 

Present 
Anyagnevek 

Időbeli viszonyok – 
múltidejűség: 

egyszerű múlt és 
folyamatos múlt 

idő. 
 

Olvasott, hallott szöveg 
értése. 

Szókincs fejlesztése. 
Szerepjáték. 

Történelem: az ősem-
ber, tudománytörténet. 
Együttműködés, koope-

ráció. 

4 Képregény – 
most és régen 

 

Időbeli viszonyok – 
used to, could, had 

to használata. 

Nyelvtani tudatosság 
fejlesztése. 

Szövegalkotás szóban 
és írásban. 

Logikus gondolkodás 
fejlesztése. 

5 
 

Ruhanevek, 
jelzők 

Üzletben. 

Mennyiségi viszo-
nyok – too, eno-

ugh. 

Szókincs fejlesztése. 
Szövegértés – lényeges 
információ kiszűrése. 

Együttműködési kom-
petencia. Technika, 
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 Többes számú ru-
hanevek. 

Szerepjáték. életvitel és gyakorlat: 
vásárlás. 

6 Culture: 
Az Egyesült 

Államok törté-
nete 

 

Időbeli viszonyok – 
múltidejűség: 

egyszerű múlt és 
folyamatos múlt 

idő. 

Olvasott szöveg globá-
lis és részletes értése. 

Szókincsbővítés. 
 

Találkozás a múlttal. 
Digitális kompetencia: 

kutatómunka. 

7 Projekt-
munka: egy 

történelmi ese-
mény leírása 

Az eddig tanultak 
gyakorlati alkalma-

zása (jelenidő, 
múltidő, szókincs). 

Prezentáció, 
Nyelvtani tudatosság. 

Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás. 

Digitális kompetencia: 
ppt 

8 Revise and 
check 

A tanultak ismét-
lése és számonké-

rése. 

Ismert nyelvi elemek 
használata szóban és 

írásban. 

Szociális kompetencia: 
önbizalom, önismeret 

erősítése, tapasztalatok 
összegzése. 

9 
 

Fame and for-
tune 

The movies 
 

Vonzatos igék. 
Időbeli viszonyok – 

jelenidejűség: 
befejezett jelen idő. 
Befejezett jelen és 
egyszerű múlt idő 
összehasonlítása. 

Olvasott szöveg – glo-
bális értés. 

Jegyzetelés hallott szö-
veg alapján, idegen-
nyelvű filmrészletek, 

újságcikkek. 

Logikus gondolkodás. 

10 A hírnév elő-
nyei és hátrá-

nyai 

Főnév, melléknév – 
szóképzés. 

Olvasott és hallott szö-
veg globális és részletes 

értése. 
Szöveg kiegészítése. 

Történelem: A média és 
a nyilvánosság szerepe. 
Érvelés, véleménynyil-

vánítás. 
 

11 A tanulás fon-
tossága, első-

sége 

Been/gone – a be-
fejezett jelen hasz-
nálata, Befejezett 

jelen idő – for/ 
since időhatározók. 
Visszakérdezés – 

utókérdés. 

Szókincs fejlesztése, 
köznyelvi kifejezések 

használata. 

Logikus gondolkodás. 
Szociális kompetencia- 

udvariasság, 
őszinteség, igazmondás. 

12 
 

Culture 
Olvasási szo-

kások 
ICT 

Számítógépek 

Az eddig tanultak 
gyakorlati alkalma-

zása (jelenidők, 
múltidők, szó-

kincs). 

Olvasott szöveg értése. 
Saját felmérés készí-
tése, az eredmények 

rögzítése, Internetes ku-
tatási feladat. 

Anyanyelvi kompeten-
cia. 

Szociális kompetencia: 
együttműködés. 

Informatika: az infor-
mációs technológián 
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alapuló kommunikációs 
formák. 

13 Projekt-
munka: Élet-
rajz készítése 

egy hírességről 

Az eddig tanultak 
gyakorlati alkalma-

zása (jelenidő, 
múltidő, szókincs). 

Prezentáció, 
Nyelvtani tudatosság. 

Íráskészség fejlesztése. 

Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás. 

Digitális kompetencia: 
ppt 

14 Revise and 
check 

A tanultak ismét-
lése és számonké-

rése. 

Ismert nyelvi elemek 
használata szóban és 

írásban. 

Szociális kompetencia: 
önbizalom, önismeret 

erősítése, tapasztalatok 
összegzése. 

15 Health and 
safety 

Testrészek 
 

Szövegösszetartó 
eszközök – 

vonatkozó névmás: 
who, which, that. 

Olvasási készség fej-
lesztése 

Szókincsbővítés. 

Logikus gondolkodás 
fejlesztése. 
Kooperáció. 

16 
 

Javaslattétel, 
arra reagálás 

 

Modalitás – segéd-
igék: should, might. 

Esetviszonyok – 
vonatkozó névmá-
sok tárgyesetben 

Mondatalkotás, nyelv-
tani tudatosság. 

Szociális kompetencia- 
empátia. 

 

17 Étkezés, egész-
séges táplálko-
zás, egészség 
Tanácsadás 

Szituációk: az 
orvosnál 

Should, shouldn’t, 
must, must not, 

használata. 

Olvasott és hallott szö-
veg értése – keresett in-

formáció kiszűrése. 
Szókincs fejlesztése. 

Szerepjáték. 

Intellektuális kompe-
tencia- problémamegol-

dás. 
Interdiszciplináris 

szemlélet: biológia-
egészségtan: testi és 

lelki egészség. 
18 
 

Álmok és való-
ság. 

Egyetértés, el-
lenvetés 

Logikai viszonyok 
– 

So do I. 
Neither do I. 

Szókincsfejlesztés. 
Köznyelvi kifejezések 

használata. 
Szóbeli kifejező-

készség. 

Énkép, önismeret. 
Szociális kompetencia: 

együttműködés. 

19 
 

Culture 
Sport, sport-
események 

 
 

Az eddig tanultak 
gyakorlati alkalma-

zása (jelenidők, 
múltidők, szó-

kincs). 

Szövegértés. 
Szókincsbővítés. 

Tanultak saját ma-
gunkra vonatkoztatása. 

Szociális kompetencia- 
együttműködés. 

 

20 Projekt-
munka: Tizen-
évesek egész-

séges életvitele 

Az eddig tanultak 
gyakorlati alkalma-

zása (jelenidő, 
múltidő, szókincs). 

Prezentáció, 
Nyelvtani tudatosság. 

Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás. 
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Digitális kompetencia: 
ppt 

21 Revise and 
check 

A tanultak ismét-
lése és számonké-

rése. 

Ismert nyelvi elemek 
használata szóban és 

írásban. 

Szociális kompetencia: 
önbizalom, önismeret 

erősítése, tapasztalatok 
összegzése. 

20 
 

Heroes 
King Arthur 

Középkori lo-
vagok 

Esetviszonyok – 
Ige + főnévi ige-

név. 
Ige+ -ing. 

Globális és részletes 
szövegértés. 

Tanult ismeretek alkal-
mazása: szövegmondás, 

mondatalkotás. 

Önálló hatékony tanu-
lás. 

Digitális kompetencia – 
információ gyűjtése tör-

ténelmi tárgykörben. 
Interdiszciplináris 

szemlélet: Történelem: 
a középkor. 

21 Detektív törté-
netek. 

Szövegösszetartó 
eszközök – 

There’s someone + 
-ing 

hear/see + -ing, fő-
névi igenév 

Képleírás, jelenetek be-
mutatása. 

Mondatalkotás meg-
adott szempontok alap-

ján. Kapcsolódó iro-
dalmi művek feldolgo-

zása. 

Helyes megítélés kom-
petenciája. 

Képzelőerő. 
Memóriafejlesztés. In-
terdiszciplináris szem-
lélet: angol irodalom. 

22 Kérdőív kitöl-
tése. Informá-

cióadás 
Emberek, tár-
gyak leírása, 

érzelmek kife-
jezése. 

Minőségi viszo-
nyok – melléknévi 

igenevek: 
-ed, -ing végződés. 

Hallott szöveg értése. 
Szókincsfejlesztés. 

Íráskészség fejlesztése: 
egy történet hátterének, 
hangulatának leírása. 

Kommunikációs képes-
ségek fejlesztése. 

Szociális kompetencia: 
együttműködés, cso-

portmunka. Önismeret 
fejlesztése. 

 
23 Kérés, kínálás, 

arra reagálás. 
Rendelés étte-

remben 
 

Small talks. Köz-
nyelvi kifejezések 
helyes használata. 

Szókincsfejlesztés. 
Köznyelvi kifejezések 
használata. szerepjáté-

kok. 

Szociális kompetencia, 
társas kapcsolatok – ét-

teremben. 
Társadalmi érintkezés-
hez szükséges kommu-

nikáció. 
24 Projekt-

munka: egy 
művészeti al-
kotás bemuta-

tása 

Az eddig tanultak 
gyakorlati alkalma-

zása (jelenidő, 
múltidő, szókincs). 

Prezentáció, 
Nyelvtani tudatosság. 

Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás. 

Digitális kompetencia: 
ppt 

25 Revise and 
check 

A tanultak ismét-
lése és számonké-

rése. 

Ismert nyelvi elemek 
használata szóban és 

írásban. 

Szociális kompetencia: 
önbizalom, önismeret 
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erősítése, tapasztalatok 
összegzése. 

26 Our Environ-
ment 

Climate 
change 

Globális fel-
melegedés 

Szenvedő igealak – 
jelen idő. 

Igék 3. alakja 

Hallott szöveg értése. 
Szöveg kiegészítése 

megadott szavakkal, ki-
fejezésekkel. 

Környezettudatosságra 
nevelés: 

környezetvédelem. 
Földrajz: globális prob-

lémák. 

 
27 

Caring for the 
environment 
Állatmentés 

Szenvedő igealak – 
jelen idő. 

Igék 3. alakja, gya-
korló feladatok 

Globális és részletes 
szövegértés. Szókincs 

fejlesztése. 

Életviteli és környezeti 
kompetencia- állatvéde-

lem. 
Szociális kompetencia: 

együttműködés. 
Földrajz: védett termé-

szeti értékek. 
28 Culture 

Australia 
Az eddig tanultak 

gyakorlati alkalma-
zása (jelenidők, 
múltidők, szó-

kincs). 

Szövegértés. Globális 
megértés. 

Szókincsbővítés. 

Interkulturális ismere-
tek. 

Földrajz: globális prob-
lémák. Szociális kom-
petencia: együttműkö-

dés. 
29 Projekt-

munka: egy 
globális felme-
legedéssel kap-
csolatos téma 
bemutatása 

Az eddig tanultak 
gyakorlati alkalma-

zása (jelenidők, 
múltidők, szó-

kincs). 

Prezentáció, 
Nyelvtani tudatosság. 

Anyanyelvi és idegen 
nyelvi kompetencia, 

szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás. 

Digitális kompetencia: 
ppt 

 
30 Relationships 

Friends 
Fabula, tanító 

állatmese 
Tanácsadás 

Feltételes mód – 1. 
fajtája. 

Vonzatos igék. 

Olvasott és hallott szö-
veg globális és részletes 

értése. 
Beszédkészség fejlesz-
tése, mesék az angol 

irodalomból. 

Szociális kompetencia – 
barátság, társas kapcso-

latok. 
Interkulturális ismere-
tek: angol irodalom. 

31 Revise and 
check 

A tanultak ismét-
lése és számonké-

rése. 

Ismert nyelvi elemek 
használata szóban és 

írásban. 

Szociális kompetencia: 
önbizalom, önismeret 

erősítése, tapasztalatok 
összegzése. 

32 Holiday 
 

Jövőidejűség. 
Szövegösszetartó 

eszközök – as soon 
as, after, when, be-
fore, after, while. 

Hallott szöveg értése. 
Szöveg kiegészítése. 
Mondatalkotás meg-

adott szempontok alap-
ján. 

Tanultak saját magára 
alkalmazása. 
Képzelőerő. 
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MATEMATIKAI KOMPETENCIA 

 

1-6. ÉVFOLYAM 

 
A matematika tanításának elsődleges célja a gondolkodás örömének és hasznosságának felfedezte-
tése. A tanítás során érdemes megmutatni, hogy a matematika nemcsak kész, merev ismeretrend-
szer, hanem mindig megújul, és a tanulása közben a gyerekek rátalálhatnak összefüggésekre, meg-
ismerhetik azokat. A matematikán keresztül a világ megismerésének egy módja sajátítható el. Emel-
lett megismerteti a tanulókat környezetük mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozza a kor-
szerű, a mindennapi életben, a többi tantárgy tanulása során és különböző probléma-szituációkban 
jól használható matematikai műveltségüket. 
Ezen cél megvalósításának folyamatában elsősorban a matematikai kompetencia különböző kom-
ponenseit fejlesztjük, valamint hozzájárulunk a többi kulcskompetencia megerősítéséhez is. Kihasz-
náljuk a gyermekekben meglévő többszörös intelligenciák lehetőségét a matematikai kompetenciák 
és ismeretek fejlesztéséhez, elmélyítéséhez. 
 
Az ehhez a kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen ismeretek, készségek és attitűdök: 
 
– A matematika nyelvének ismerete, a számok, mértékegységek és alapvető matematikai kifeje-

zésmódok (grafikonok, képletek, statisztikák) ismerete és a mindennapi kontextusban való hasz-
nálata (háztartás, vásárlás, utazás, szabadidő). A matematika nyelve és a természetes nyelv kö-
zötti összefüggés felismerése. 

– A matematikai gondolkodás és érvelés (absztrakció, általánosítás, modellezés) elsajátítása. 
– Matematikai feladatok, jelenségek, szituációk különféle leírásainak, ábrázolásainak megértése 

és alkalmazása és ezek közötti váltás a helyzet követelményeinek megfelelően. 
– A kritikai gondolkodásra való hajlam. 
– Digitális és nem digitális segédeszközök használata. 
 
A hagyományos, tantárgyakon alapuló elméleti oktatással szemben egyre nagyobb szerepet szánunk 
az integrált ismereteket közvetítő, a valós élethelyzeteken alapuló tanulásszervezésnek. A merev 
tantárgyi határok oldódását jelentősen segíti a cselekvésre, mint alapvetően meghatározó tartalmi 
elemre épülő tanulás. 
A tapasztalatszerzés és az élményszerű tanítás és tanulás a legfontosabb jellemzője kell legyen is-
kolánknak. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja 
a személyiséget, fejleszti az önálló, rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 
létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése emeli a gondolkodás általános kultúráját. 

 
Az első évek legfontosabb feladata számunkra, hogy: 
– segítsük a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését, 
– megalapozzuk a biztos műveletfogalmat és számolási készséget, 
– kialakítsuk a természetes számok fogalmát 10 000-res számkörben, 
– megteremtsük a biztos eligazodást a tízes számrendszerben, 
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– megalapozzuk az alapvető geometriai fogalmakat, 
– megismertessük a sorozatok és tapasztalati függvények fogalmait, 
– megalapozzuk a valószínűségi szemléletet, 
– kialakítsuk a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai modellek kapcsolatáról, 
– megerősítsük a szövegértést a matematika keretein belül és kívül, 
– keressünk és teremtsünk lehetőséget a robotika és a programozás alapjainak megismerésére, 
– keressük a táblás játékok lehetőségeit a matematikai gondolkodás erősítésére, 
– alkalmazási lehetőségeket keressünk a digitális technikáknak a tantárgy kereti között. 

 
Egy másik jellegzetes változás, amit a tevékenységközpontú tantervvel érünk el, hogy a tanulásszer-
vezési eljárások rugalmasabbá, sokkal inkább az egyéni szükségletekhez alkalmazkodóvá váljanak. 
Ez szükségszerű módszertani váltást vár az oktatástól, a tanítótól. A tevékenységek és a képességek 
fejlesztésének középpontba állítása az aktív és együttműködő tanuláson alapuló megközelítési mó-
dokat megerősíti. 
Alapvető célunk a diákok érdeklődésének fenntartása, a tanulás tanulásának megtanítása, a nyitott 
gondolkodás megőrzése, problémahelyzetek felismerése, törekvés e helyzetekben a megoldásra, 
több megoldás keresése, a kutató, megfigyelő magatartás kialakítása, az együttműködő, konstruktív 
munka, nem utolsó sorban pedig ösztönzés a kitartó munkára. Ily módon támogatjuk és használjuk 
azokat a módszereket, melyek segítségével diákjaink egymástól is tanulhatnak (kooperatív techni-
kák, csoport munkák, páros tevékenységek). 
Bizonyos területek, ismeretek feldolgozásához az alapkészségek fejlesztési sávja mellett a projek-
teket is kihasználjuk. Hiszen az életben való helytálláshoz, a folyamatos továbbfejlődéshez legalább 
annyira hozzájárul a nem formális, mint az informális úton megszerzett tudás. 
A tanulás iránti érdeklődés fenntartásának egyik fontos része a motiváció ébrentartása. Az általunk 
tervezett tanulási környezetben lehetőség van arra, hogy a pedagógusok ne a kudarcokat, hanem a 
sikereket erősítsék. A tevékenységet középpontba állító tanulásszervezés lehetővé teszi az egyes 
diákok egyéni képességeihez illeszkedő tanulásszervezési eljárások és megoldások alkalmazását is. 
A cselekedtető tanulásszervezési eljárások következtében a frontális tanítás aránya csökken - de 
meg nem szűnik. Megnő viszont az egyéni és a csoportos munkára, a problémamegoldásokra és a 
megbeszélésekre fordított időkeret. A tapasztalatok szerint: amint a diákok többségénél kialakult az 
önálló vagy csoportokban önállóan végzett munka szokása, a pedagógusoknak lényegesen több ide-
jük maradt a tanulásban kevésbé motiváltakkal való foglalkozásra. 
Az alapozó szakaszban folyó kompetencia alapú matematikai nevelés fejlesztési feladatait konkre-
tizálja a következő területek megjelenítésével – ebben a sorrendben: 

– Javasolt időkeret, 
– Kapcsolódási pontok, 
– Fejlesztendő területek, melyeken belül; 

o Képességek, készségek, attitűdök, 
o Ismeretek, tartalmak, feladatok, 
o Ajánlott tevékenységek, 

– Fejlesztési területek képességszintjei. 
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Részletesebben: 
– A javasolt időkeret éves időkeretet ad meg, melyet a tanítók az adott időszak feladataihoz mérten 

szabadon és rugalmasan használnak fel – keresve a kapcsolódási lehetőségeket a többi kompe-
tenciaterülettel is. 

– Kapcsolódási pontokkal lehetőségeket jelölünk nemcsak a többi kompetenciaterülethez, hanem 
a Nemzeti alaptantervhez és a többszörös intelligenciaterületekhez is. 

– A fejlesztendő területek részletes leírása tartalmazza azokat a képességeket, készségeket, attitű-
döket, melyek a fejlesztés során előkerülhetnek. Tartalmazza az ismereteket, tartalmakat és fel-
adatokat, melyeket feldolgozunk, valamint az ajánlott tevékenységek listáját. 

– Végül a képességszintek felsorolásával kívánjuk jelezni, hogy melyek azok az állomások a ta-
nulás során, melyeket a diákoknak el kell érniük, hogy azon a részterületen elegendő és hasznos 
tudást szerezzenek. Egyben elérve azt a szintet is, mely továbblépésükhöz szükséges. Egyéni 
útjuk során ezeket a szinteket a saját tempójuknak és igényüknek, illetve képességeiknek meg-
felelő tempóban érhetik el. Az egyes fejlesztési területek végén megjelenő tanulási eredmények 
táblázaton belül vastagon szedett szintek kimeneti követelményt jelentenek a nevelési oktatási 
szakasz végén. Az azonos részterület szintjein belül az első kiemelés a 4. évfolyam végén elvár-
ható, a második kiemelés pedig a 6. évfolyam végén elvárható kimeneti követelményt jelöli. 

 
Éves időkeret – Óraszámok 
Évfolyam 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 
Alapóraszám 256 256 256 

 
A Matematika tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben a TAN-ösvény délelőtti idősávjában 
dolgozzuk fel a tananyagtartalmakat, de a tartalmak feldolgozása más foglalkozások keretében is 
zajlik. 
 
 Fejlesztési terü-

let 
NAT-hoz Kompetenciaterülethez 

1. Gondolkodási 
módszerek ala-
pozása 

Matematika, 
Magyar nyelv és irodalom, 
Környezetismeret, természettudo-
mány, 
Történelem, 
Digitális kultúra, 
Testnevelés 

Matematikai, 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális, 
Természettudományi és technológiai, 
Kulturális 

2. Számelmélet - 
algebra 

Matematika, 
Magyar nyelv és irodalom, 
Környezetismeret, természettudo-
mány, 
Történelem, 
Digitális kultúra, 
Testnevelés 

Matematikai 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális 
Természettudományi és technológiai, 
Kulturális 
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3. Sorozatok, függ-
vények 

Matematika, 
Magyar nyelv és irodalom, 
Környezetismeret, természettudo-
mány, 
Történelem, 
Digitális kultúra, 
Testnevelés 

Matematikai 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális 
Természettudományi és technológiai, 
Kulturális 

4. Geometria, mé-
rés 

Matematika 
Magyar nyelv és irodalom 
Környezetismeret, természettudo-
mány 
Történelem 
Vizuális kultúra 
Digitális kultúra 
Testnevelés 

Matematikai 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális 
Művészeti 
Természettudományi és technológiai, 
Kulturális 

5. Valószínűség, 
statisztika 

Matematika, 
Magyar nyelv és irodalom, 
Környezetismeret, természettudo-
mány, 
Történelem, 
Digitális kultúra, 
Testnevelés 

Matematikai 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális 
Kulturális 
 

 
1. Gondolkodási módszerek 

 
1. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombina-
torika, gráfok 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, 
balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékeny-
ség. A feladat gondolati úton való megoldásának képessége (helykeresés, 
párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötle-
tek, kreativitás, fantázia megjelenése. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az össze-
hasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése 
egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok, meg-
figyelések többféle módon történő kifejezése. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Tárgyak, személyek, dol-
gok összehasonlítása, válo-

Összességek alkotása adott feltétel sze-
rint, halmazalkotás. 

Környezetismeret: Tárgyak, 
élőlények összehasonlítása, 
csoportosítása különböző 
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gatása, rendezése, csoporto-
sítása, halmazok képzése 
közös tulajdonságok alap-
ján. 

Személyekkel vagy tárgyakkal kapcso-
latos jellemzők azonosítása, összegyűj-
tése, csoportosítása pl. interaktív tábla 
segítségével. 

tulajdonságok alapján, pl. 
élőhely, táplálkozási mód. 

Állítások igazságtartalmá-
nak eldöntése. 
Több, kevesebb, ugyanany-
nyi szavak értő ismerete, 
használata. 
Egyszerű matematikai 
szakkifejezések és jelölések 
bevezetése a fogalmak 
megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, 
egyenlő. 
Jelrendszer ismerete és használata (=, 
<, >). 
Lehetőség szerint számítógépes, inter-
aktív táblához kapcsolódó oktatóprog-
ramok alkalmazása. 

Környezetismeret: Termé-
szeti jelenségekről tett igaz-
hamis állítások. 

Halmazok számossága. 
Halmazok összehasonlítása. 
Megállapítások: mennyivel 
több, mennyivel kevesebb, 
hányszor annyi elemet tar-
talmaz. Csoportosítások. 

Állítások megfogalmazása. 
Összehasonlítás, azonosítás, megkülön-
böztetés. 
Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő 
programok futtatása. 

Testnevelés: Párok, csopor-
tok alakítása. 

Néhány elem sorba rende-
zése próbálgatással. 

Finommotoros koordinációk: apró tár-
gyak rakosgatása. 

Testnevelés: sorban állás 
különböző szempontok sze-
rint. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Tárgyak, síkidomok, alakzatok, személyek összehasonlítása (több, kevesebb, 
kisebb, nagyobb, alacsonyabb, magasabb, szélesebb, keskenyebb, görbe, egye-
nes stb.). 
Változások észlelése, megfigyelése. 
Halmazok képzése azonos tulajdonságok alapján. 
A finommotorika és a gondolkodás fejlesztése érdekében is, apróbb tárgyak 
csoportosítása, rendezése megadott szempontok szerint. Sorozatba és sorba 
rendezésük különféle szempontok szerint.  
Hiányos tárgysorozatok kiegészítése a szabályosság felfedeztetésével. 
Rajzban megjelenő egyszerű elemekből álló egy és kétváltozós sorozatok ki-
egészítése. 
Ritmusos sorok képzése a szabály felismerésével és a szabályok megtartásá-
val. 
Mennyiségek előállítása és összehasonlítása számosságuk alapján, jelölések 
nyíllal. 
Mennyiségek leképezése tárgyakkal, rajzokkal, egyezményes jelekkel. 
Igaz és hamis állítások megértése, az értés visszajelzése, igaz, hamis állítások 
megfogalmazása tárgyakról, síkidomokról.  
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Színek, tárgyak, síkidomok különféle kombinációinak létrehozása a szabály-
szerűségek elemi megfogalmazása (hányféle- képpen tudod kirakni?). 
Sorozatok képzése, mozgással és tárgyakkal is, majd rajzban, (egy, két és több 
változós) egyéni képességek szerint.  
A szabályszerűség felismerésének visszajelzése, a szabály megtartása. 
Egyszerű szöveges feladatok megértése, az értés visszaigazolása kirakással, 
rajzzal. 
Nyitott mondatok befejezése kirakással, rajzzal. 
Megfigyelt helyzet, kép olvasása. 
„Mi változott meg?” játék. A felismert változás kifejezése visszaváltoztatással, 
szóval. 
„Kakukktojás” játék. 
Adott tulajdonságú tárgyak kiválogatása. 
Tárgyak szétválogatása saját, adott és felismert szempont szerint. 
Adott szempontú válogatás javítása. 
Állítások igazságáról való döntés. 
Nyitott mondatok lezárása egy-egy elem, elempár behelyettesítésével. 
Tárgyak, személyek, összességek, helyzetek, alakzatok, számok egyes tulaj-
donságainak kiemelése, megnevezése. 
Nyitott mondatok lezárása egy-egy elem, elempár behelyettesítésével. Döntés 
a keletkező állítás igazságáról. 

 
2. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombina-
torika, gráfok 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. 
Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 
Halmazszemlélet fejlesztése. 
Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás, mint a gondolatok kifeje-
zése, ezek megértése. 
Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitű-

dök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Adott tulajdonságú elemek halmazba 
rendezése konkrét elemek esetén. 

Megfigyelésben, mérésben, 
számlálásban, számolásban 
gyűjtött adatok, elemek hal-
mazba rendezése. A logikai 

Környezetismeret: Élőlé-
nyek csoportosítása 
megadott szempontok 
szerint.  
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Halmazba tartozó elemek közös tulaj-
donságainak felismerése, megneve-
zése. 

„és”, „vagy” szavak használata 
állítások megfogalmazásában. 
Összehasonlítás, következtetés, 
absztrahálás. 

A számítógép működésének bemuta-
tása (be- és kikapcsolás, egér, billen-
tyűzet használata). 

Ismerkedés az adott Digitális 
kultúrai környezettel. 

 

Annak eldöntése, hogy egy elem bele-
tartozik-e egy adott halmazba. 
Alaphalmaz és részhalmaz fogalmá-
nak tapasztalati előkészítése. 

Osztályozás egy, illetve egy-
szerre két szempont szerint.  
Síkidomok halmazokba rende-
zése tulajdonságaik alapján. 
Sorozatok létrehozása, folyta-
tása, kiegészítése adott szem-
pont szerint. 
A gondolkodás és a nyelv ösz-
szefonódása, kölcsönhatása. 

 

Tantárgyi fejlesztőprogram használata 
a halmazba soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve egy-
szerre két szempont szerint. 

 

Néhány elem sorba rendezése, az ösz-
szes eset megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás képességének fej-
lesztése. 

Ének-zene: Dallammotí-
vumok sorba rendezése. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Halmazok létrehozása adott és választott szempontok alapján, a halmazok ele-
meinek megszámolása. 
Rész és kiegészítő halmazok létrehozása tevékenységgel és számokkal. 
Összehasonlítások, viszonyítások a halmaz tulajdonságai és számossága alap-
ján: hánnyal, hányszor több, hányszor akkora, hánnyal, hányszor kisebb, keve-
sebb. 
Tárgyak, elemek sorba rendezése, meg- és leszámolása, számolása kettesével, 
hármasával. 
A darabszám, mérőszám és sorszám fogalmak helyes használata változatos 
feladatokban. 
Igaz, hamis állítások megfogalmazása tárgyakról, számokról, az igazságtarta-
lom eldöntése kirakással, rajzzal, jelekkel, szóban, a mindegyik, van olyan, 
egy sincs olyan kifejezések használatával. 
Sorozatok kiegészítése és folytatása, nyitott mondatok bezárása a felismert és 
megfogalmazott szabályszerűségek alapján. 
Szabályszerűségek megfogalmazása változatos feladatokban – szóban és mate-
matikai szimbólumokkal sorozatokról, nyitott mondatokról. 
Szöveges feladatok megfogalmazása tevékenységekről, tárgycsoportokról, hal-
mazokról és számfeladatokról. 
Szöveges feladatok megoldása tevékenységgel, kirakással, rajzos megjelení-
téssel, számtani műveletekkel.  
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A lehetséges kombinációk megkeresése tárgyak, színek, elemek, számok, 
pénzkifizetések kombinációba illesztésével (hányféleképpen lehet kirakni, le-
rajzolni, kiszínezni, lejegyezni, kifizetni). 

 
3. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombina-
torika, gráfok 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek 
közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy 
egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 
kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, inter-
aktív 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. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pon-
tok a NAT-hoz 

Elemek elrendezése, rendszerezése 
adott szempont(ok) szerint. 
Néhány elem sorba rendezése külön-
féle módszerekkel. 
Néhány elem kiválasztása.  

A kombinatorikus gondolkodás, a 
célirányos figyelem kialakítása, fej-
lesztése. 

 

Halmazba rendezés adott tulajdonság 
alapján. 
A részhalmaz fogalma. 
Két véges halmaz közös része. 
Két véges halmaz egyesítése. 
Véges halmaz kiegészítő halmaza. 

A helyes halmazszemlélet kialakí-
tása. 
A megfigyelőképesség fejlesztése: 
tárgyak tulajdonságainak kiemelése, 
összehasonlítás, azonosítás, megkü-
lönböztetés, osztályokba sorolás, tu-
lajdonságok szerint, az érzékszervek 
tudatos működtetésével. 
A közös tulajdonságok felismerése, 
tagadása. 

Digitális kultúra: 
Könyvtárszerkezet a 
számítógépen. 
 

Változatos tartalmú szövegek értel-
mezése. 
Összehasonlításhoz szükséges kifeje-
zések értelmezése, használata (pl. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 
Kommunikáció fejlesztése a nyelv 
logikai elemeinek használatával.  
A lényegkiemelés, a szabálykövető 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
Szövegértés, szö-
vegértelmezés. 
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egyenlő; kisebb; nagyobb; több; keve-
sebb; nem; és; vagy; minden; van 
olyan, legalább, legfeljebb).  

magatartás fejlesztése.  

Példák a biztos, a lehetséges és a le-
hetetlen bemutatására. 
A tanultakhoz kapcsolódó igaz és ha-
mis állítások. 

A matematikai logika nyelvének 
megismerése, tudatosítása. 
 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
A lényegkiemelés 
képességének fej-
lesztése. 

Megoldások megtervezése, eredmé-
nyek ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés 
igényének a kialakítása.  

 

Egyszerű, matematikailag is értelmez-
hető hétköznapi szituációk megfogal-
mazása szóban és írásban. 
Definíció megértése és alkalmazása. 

Kommunikációs készség, lényegki-
emelés fejlesztése. 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: Lényeg-
kiemelés fejlesztése. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és vagy, 
minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfeljebb. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Megadott és választott szempontok alapján halmazképzések. 
Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése.  
Halmazok kapcsolatainak megfigyelése aszerint, hogy van-e közös elemük 
vagy nincs. 
A „mindegyik”, „van olyan”, „egyik sem”, „nem mind” kifejezések használata 
a halmazok elemeinek jellemzésére. 
Megkezdett sorozatok folytatása, a szabály felismerés, szabályalkotás, a sza-
bály megfogalmazása.  
Hozzárendelések, párosítások folytatása.  
Állítások igazságtartalmának eldöntése.  
Állítások megfogalmazása tagadó formában. A tagadott tulajdonság, mint kö-
zös jellemző használata. 
Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése tervszerű próbálgatással.  
Kombinatorikai feladatok végzése tervszerű próbálkozással. 
Nyitott mondatok lejegyzése, megoldása.  
Szöveges feladatok értelmezése, megoldása a modell segítségével.  
Nyitott mondatok készítése szövegekről, többféle megoldás keresésével. 
Megkezdett sorozatok folytatása adott szabály szerint.  
Sorozatok képzési szabályának megállapítása, többféle folytatási lehetőség ke-
resése.  
Önálló sorozat alkotás. 
Játék valós tárgyakkal, a logikai készlettel. 
Tárgyak, képek, számkártyák válogatása, rendezése. 
Adatok sorozatba rendezése, sejtések megfogalmazása a folytatással kapcso-
latban. 
Válogatások két és több szempont figyelembe vételével.  
Közös tulajdonságú elemek kiválasztása. 
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Barkochba-szerű játékok. 
Igaz, hamis állítások fogalmazása és eldöntése, elemek kiválasztása adott állí-
táshoz. 
Táblázat, fa-diagram készítése rendezett párok képzéséhez.  
Kombinatorikai feladatok gyakorlása, számképzés számkártyákkal.  
Matematikai játékok pl. dominó készítése. 
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Gondolkodási módszerek – képességszintek 
 
Részterületek: Igaz-hamis állítások, Válogatás, Nyitott mondatok, Analógiák, Összehasonlítások, Sorba rendezések, Szöveges feladatok 
 
Részterületek A szint B szint C szint D szint E szint 
Igaz-hamis állítá-
sok 

A tanuló képes 
igaz és hamis állí-
tások megértésére, 
az értés visszajel-
zésére, igaz-hamis 
állítások megfogal-
mazására tárgyak-
ról, síkidomokról. 

A tanuló képes igaz-ha-
mis állítások megfogal-
mazására tárgyakról, szá-
mokról, az igazságtartalom 
eldöntésére kirakással, 
rajzzal, jelekkel – szóban. 
Ismeri és helyesen hasz-
nálja a „mindegyik”, „van 
olyan”, „egy sincs olyan” 
kifejezéseket. 

A tanuló képes állítások 
igazságtartalmának el-
döntésére.  
Állítások megfogalma-
zására tagadó formá-
ban. Képes a tagadott tu-
lajdonság, mint közös 
jellemző használatára. 

A tanuló képes alakzato-
kat összehasonlítani 
összképük alapján külön-
féle helyzetükben. 

A tanuló képes állítá-
sok, tagadások megfo-
galmazására „nem”, 
„vagy”, „és” szavak 
használatával. 
Képes összehasonlítani 
a „legalább”, „legfel-
jebb”, „mindegyik”, 
„van olyan”, „egyik 
sem” kifejezések hasz-
nálatával. 

Válogatás A tanuló képes vá-
logatásra adott tu-
lajdonság szerint. 

A tanuló képes konkrét, 
elvégzett kétfelé váloga-
tásokban felismerni az 
elemek közös, a részhal-
mazt meghatározó tulaj-
donságát. Tudja hasz-
nálni a tulajdonság taga-
dását a részhalmazba 
nem tartozó elemek kö-
zös tulajdonságának 
megragadására. 

A tanuló képes adott, 
véges halmaz elemeinek 
adott, illetve választott 
szempont szerinti szét-
válogatására.  
Tudja jellemezni a di-
agramban elhelyezett 
elemeket közös, megha-
tározó tulajdonságaik-
kal. 
El tudja helyezni adott 
alaphalmaz elemeit hal-
mazábrákon. 

A tanuló képes arra, 
hogy egyszerű kombi-
natorikai kérdéseket 
módszeres próbálgatás-
sal megoldjon. Képes 
néhány elem összes le-
hetséges sorrendjének 
összeszámlálására fadi-
agram segítségével. 
Tudja az összes lehetősé-
get leolvasni egyszerű fa- 
és út-diagrammokról. 
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Helyesen használja a lo-
gikai „és” -t, érti a logi-
kai „vagy” -ot. 
El tud helyezni elemeket 
két-két különféle viszony-
ban levő halmazt szem-
léltető ábrán; érti az egy-
szerű alá-fölérendelt fo-
galmak, illetve a mellé-
rendelt fogalmak viszo-
nyát, azok megjelenését 
halmazábrákon. 
Megtalálja elemek külön-
böző sorrendjét, azokat 
táblázatba tudja rendezni, 
fa-diagramon el tudja he-
lyezni. 

Ismeri és helyesen hasz-
nálja a „mindegyik”, 
„egyik sem”, „van köz-
tük olyan”, „nem mind” 
kifejezéseket. Képes a lo-
gikai „nem”, „és”, 
„vagy” értő, tudatos 
használatára, logikai ér-
telmezésére.  
 

Nyitott mondatok A tanuló képes a 
nyitott mondatok 
felismerésére, 
igazzá tételére ke-
resgéléssel. 

A tanuló képes nyitott 
mondatok igazzá tételére 
konkrét elemek behelyet-
tesítésével.  
Tud számfeladatokat, nyi-
tott mondatokat alkotni 
egyszerű, egyenes szöve-
gezésű feladatokhoz. Ké-
pes szöveges feladatok al-
kotására egy műveletet tar-
talmazó számfeladatokról, 
nyitott mondatokról. 

A tanuló képes nyitott 
mondatok igazsághalma-
zának meghatározására. 
Képes több műveletet 
tartalmazó szöveges fel-
adatok leírására nyitott 
mondattal. 
Tud egyenlőségeket, 
egyenlőtlenségeket meg-
oldani próbálgatással. 

A tanuló nyitott monda-
tokat igazzá, tévessé tud 
tenni; meg tudja keresni 
nyitott mondat megoldá-
sát adott, véges alaphal-
mazon. Használja a terv-
szerű próbálgatás mód-
szerét, sejtéseit a művele-
tek monoton tulajdonsá-
gára alapozza. Elképzelé-
seit kipróbálással ellen-
őrzi.  

Egyszerű nyitott mon-
datok megoldásait 
tudja 
megkeresni adott 
alaphalmazon terv-
szerű próbálgatással, 
a műveletetek tulaj-
donságai alapján, 
vagy lebontogatással. 
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Tud választani szöveghez 
nyitott mondatot, ábrát 
vagy más modellt. 

 

Analógiák A tanuló képes a 
felismert analó-
giák bemutatá-
sára konkrét fel-
adatokkal, válasz-
tott modell alkal-
mazásával (pl.: 
4+3 = 7, 40+30 = 
70 kirakása játék-
pénzzel, színes 
rúddal). Képes 
ezek megjeleníté-
sére számegyene-
sen. 

A tanuló képes az ismert 
analógiák készségszintű 
használatára. 

   

Összehasonlítások 
Sorba rendezések 

A tanuló képes 
események, mesék 
jellemző történése-
inek időbeli sorba 
állítására. 

A tanuló képes tárgyak, 
képek, rajzok, számok 
sorba rendezésére, hiányos 
sorozatok kiegészítésére. 
Képes a relációs jelek 
megfelelő alkalmazására. 

Összehasonlításhoz 
szükséges kifejezések 
értelmezése, használata 
(pl.: egyenlő; kisebb; 
nagyobb; 
több; kevesebb; leg-
alább, legfeljebb; nem; 
és; vagy; minden, van 
olyan). 
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Szöveges felada-
tok 

A tanuló képes 
egyszerű szöveges 
feladatok megérté-
sére, az értés visz-
szaigazolására ki-
rakással, rajzzal. 

A tanuló képes szöveges 
feladatok megoldására te-
vékenységgel, kirakással, 
rajzos megjelenítéssel, 
számtani műveletekkel. 

A tanuló képes szöveges 
feladatok értelmezésére, 
megoldására a modell se-
gítségével.  
 

A tanuló tud egyszerű 
szöveges feladathoz 
egyenletet, vagy egyen-
lőtlenséget készíteni, azt 
megoldani és az ered-
ményt a szöveggel össze-
vetni. 

A tanuló a szöveges 
feladatot megérti, át-
fogalmazza, róla kér-
déseket fogalmaz meg.  
Kiszűri az ellent-
mondó és felesleges 
adatokat.  
A szöveges feladat 
problémájához fel-
használható matema-
tikai modellt képes ki-
választani, illetve meg-
alkotni.  
Az eredményét ellen-
őrzi, összeveti a becs-
léssel és a valósággal. 
A feltett kérdésre vá-
laszol. 



143 
 

2. Számelmélet, algebra 
1. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 

2. Számelmélet, algebra 

Előzetes tudás 

Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig.  Szá-
mok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülön-
böztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képes-
sége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk). 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. 
Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, 
kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek el-
végzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő 
használata. 
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.  

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitű-

dök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Számfogalom kialakítása 20-as, 100-
as számkörben. A valóság és a mate-
matika elemi kapcsolatainak felisme-
rése. 
Tárgyak megszámlálása egyesével, 
kettesével. Számok nevének sorolása, 
növekvő és csökkenő sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 
fejlesztése. 
A szám- és műveletfogalom ta-
pasztalati úton való alakítása. 
Számok közötti összefüggések 
felismerése, a műveletek értel-
mezése tárgyi tevékenységgel 
és szöveg alapján.  
Fejben történő számolási képes-
ség fejlesztése. 
A valóság és a matematika 
elemi kapcsolatainak felisme-
rése. 
Tárgyak megszámlálása egyesé-
vel, kettesével. 
Analógiás gondolkodás alapo-
zása. 

Környezetismeret: Tapasz-
talatszerzés a közvetlen és 
tágabb környezetben, tár-
gyak megfigyelése, számlá-
lása. 
Testnevelés: Lépések, moz-
gások számlálása. 
Ének-zene: Ritmus, taps. 
Magyar nyelv és irodalom:  
Mesékben előforduló szá-
mok. 

Számok írása, olvasása 20-ig, 100-ig.  
 
Számok képzése, bontása helyi érték 
szerint. 

Egyedi tapasztalatok értelme-
zése (pl. ujjszámolás). 
Számjelek használata. 
Jelek szerepe, írása, használata 
és értelmezése. 
A számok számjegyekkel tör-
ténő helyes leírásának fejlesz-
tése. 

Technika és tervezés: 
Számjegyek formázása 
gyurmából, emlékezés ta-
pintás alapján a számjegyek 
formájára. 
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Számok becsült és valóságos helye a 
számegyenesen (egyes, tízes) szám-
szomszédok. Számok nagyság szerinti 
összehasonlítása. Számok egymástól 
való távolsága a számegyenesen. 

Mennyiségek megfigyelése, 
összehasonlítása. 
A mennyiségi viszonyok jelö-
lése nyíllal, relációjellel. 
A tájékozódást segítő viszonyok 
megismerése: között, mellett. 
Tájékozódás a tanuló saját testé-
hez képest (bal, jobb). Tájéko-
zódás lehetőleg interaktív prog-
ram használatával is.  

Testnevelés: Tanulók elhe-
lyezkedése egymáshoz vi-
szonyítva. 
Vizuális kultúra: Tájékozó-
dás a síkon ábrázolt térben. 

Számok összeg- és különbségalakja. Számok összeg- és különbség-
alakjának előállítása, leolvasása 
kirakással, rajzzal. 
Megfigyelés, rendszerezés, álta-
lánosítás. 
Állítások megfogalmazása. 

 

Darabszám, sorszám, és mérőszám 
fogalmának megkülönböztetése. 
Számok tulajdonságai: páros, párat-
lan. 

Darabszám, sorszám és mérő-
szám szavak értő ismerete és 
használata. 
Tulajdonságok felismerése, 
megfogalmazása. 
Számok halmazokba sorolása. 
Lehetőleg tantárgyi oktatóprog-
ram használata páratlan-páros 
tulajdonság megértéséhez. 

Környezetismeret: termé-
szeti tárgyak megfigyelése, 
számlálása. 

A római számok írása, olvasása I, V, 
X jelekkel. 
A római számok története. 

 Magyar nyelv és irodalom: 
Könyvekben a fejezetszám 
kiolvasása. 
Környezetismeret: Eligazo-
dás a hónapok között. 

Összeadás, kivonás értelmezése. 
Összeadandók, tagok, összeg. 
Kisebbítendő, kivonandó különbség. 
Az összeadás és a kivonás kapcsolata. 
Az összeadás tagjainak felcserélhető-
sége. 

Műveletfogalom alapozása, ösz-
szeadás, kivonás értelmezése 
többféle módon. 
Műveletek tárgyi megjelenítése, 
matematikai jelek, műveleti je-
lek használata. 
A megfigyelőképesség fejlesz-
tése konkrét tevékenységeken 
keresztül. 
Összeadás, kivonás hiányzó ér-
tékeinek meghatározása (pót-
lás). 
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Műveletek megfogalmazása, ér-
telmezése. 
A műveletek elvégzése fejben 
és írásban több tag esetén is. 
Tantárgyi fejlesztőprogram 
használata. 

Szorzás, osztás fejben és írásban. A 
szorzás értelmezése ismételt össze-
adással. Szorzótényezők, szorzat. 
Szorzótábla megismerése 100-as 
számkörben. 
Osztás 100-as számkörben. Bennfog-
laló táblák. 
Osztandó, osztó, hányados, maradék. 
Maradékos osztás a maradék jelölésé-
vel. 
A szorzás és az osztás kapcsolata. 

Az összeadás és a szorzás kap-
csolatának felismerése. 
Szóbeli és írásbeli számolási 
készség fejlesztése. 
Algoritmusok követése az egye-
sekkel és tízesekkel végzett mű-
veletek körében. 
Fejlesztőprogram használata a 
műveletek helyességének ellen-
őrzésére. 

 

Műveleti tulajdonságok: tagok, ténye-
zők felcserélhetősége. 
A zárójel használata. 
A műveletek sorrendje. 

Kreativitás, önállóság fejlesz-
tése a műveletek végzésében. 

 

Szöveges feladat értelmezése, megol-
dása. 
Megoldás próbálgatással, következte-
téssel. 
Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. 
Tevékenységről, képről, számfeladat-
ról szöveges feladat alkotása, leírása a 
matematika nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott szöveg 
értelmezése, eljátszása, megje-
lenítése rajz segítségével, ada-
tok, összefüggések kiemelése, 
leírása számokkal. 
Állítások, kérdések megfogal-
mazása képről, helyzetről, törté-
nésről szóban, írásban. 
Lényegkiemelő és probléma-
megoldó képesség formálása 
matematikai problémák ábrázo-
lásával, szöveges feladatok 
megfogalmazásával. 

Vizuális kultúra: Hallott, 
látott, elképzelt történetek 
vizuális megjelenítése. 
Magyar nyelv és irodalom:  
Az olvasott, írott szöveg 
megértése, adatok keresése, 
információk kiemelése. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, tényező, 
osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet, zárójel, páros, párat-
lan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, tőszám, felcserélhetőség, szor-
zótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

A valóság különböző elemeinek megszámlálása többféleképen (egyesével, kettes-
ével, csökkenő és növekvő sorokban). 
A számfogalom elmélyítése számképekkel, ujjakkal. 
Játékos és változatos feladatok a páros/páratlan fogalom és a sorszámok gyakor-
lására. 
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Képolvasások, képi elemek, halmazok számosságának megállapítása, lejegyzése. 
Játékos feladatok a számsorban való elhelyezkedés gyakorlására, számegyenesen 
elfoglalt hely gyakorlására. 
Játékos feladatok a számok nagyságrendjének gyakorlására, kifejezés relációs jel-
lel (halmazok számosságának összehasonlítása). 
Halmazok elemszámának növelése hozzátevéssel, csökkentése elvétellel, a ta-
pasztalatok megfogalmazása 
Halmazok számosságának megváltoztatása két halmaz elemeinek egyesítésével. 
A bontás, összeadás és a kivonás gyakorlása sokféle tevékenységbe ágyazottan. 
Bontás, összeadás, kivonás, rajzos feladatokhoz kötötten. 
Nyitott mondatok hiányzó elemeinek pótlása, tevékenységgel, rajzos és számfel-
adatokhoz kötötten. 
Szöveges feladatok szövegének megértése, a megértés visszagazolása kirakással, 
eljátszással, lejegyzés számokkal. 
Szöveges feladatok alkotása tevékenységről, rajzról, műveletről. 
A számok nagyságviszonyainak gyakorlása, viszonyítások elvégzése: mennyivel 
/ mennyiszer, több, kevesebb.  
A számok számsorban elfoglalt helyének, egyes, tízes szomszédainak begyakor-
lása változatos feladatokon. 
Számok helyének jelölése különféle pontos és közelítő számegyeneseken.  
Játékok játékpénzzel, számkártyákkal, barkochba-szerű játékok. 
Csoportosítások a szorzás és osztás előkészítéséhez (kettesével, hármasával, né-
gyesével). 
Pénzváltások, kötegelések. 
Kirakásokkal darabszám, mérőszám megállapítása.  
Egyenlő tagok összeadásának gyakorlása, a szorzás értelmezése. 
Részekre osztás, bennfoglalás kirakással, jelölés bevezetése.  
Egy feladathoz több megoldás megkeresése: műveletek közti kapcsolatok felfede-
zése (pl. műveletek felcserélhetősége, a számok felcserélhetősége a műveletek-
ben). 
A tanult műveletek változatos formában történő gyakorlása, háromtagú összeadá-
sok és kéttényezős szorzások is kikövetkeztetéssel, sorozatalkotással. 
Egyenes és fordított szövegezésű feladatok megoldása.  
Zárójeles feladatok megoldása, (összegek és különbségek szorzása) a zárójeles 
feladatokban a műveleti sorrendek betartásának gyakorlása. 
Szöveges feladatok megoldása, tevékenységekről, képről, számfeladatról az algo-
ritmus betartásával. 
Szöveges feladat alkotása tevékenységhez, képhez, számfeladathoz. 
Zárójeles feladattal megjeleníthető szöveges feladatok értelmezése, lejegyzés 
gyakorlása. 
A megoldás megtervezése és visszaidézése. 
A tanult műveletek felhasználása nyitott mondatok megoldásában és lejegyzésé-
ben. 
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2. szakasz 
 

Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 2. Számelmélet, algebra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték. 
Római számok írása, olvasása (I, V, X). 
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok 
nagyság szerinti összehasonlítása. 
Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 
Páros és páratlan számok.  
Matematikai jelek: +, –, •, =, <, >, (). 
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 
Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 
A műveletek sorrendje. 
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása szá-
mokkal. 
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szim-
bólum kiszámítása. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  
Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 
10000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 
Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A helyes műveleti sorrend is-
merete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, százas, ezres 
számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés eszközként való al-
kalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségválla-
lás. 
Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismeré-
sére. A szorzótábla biztos ismerete. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitű-

dök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Számfogalom kialakítása 1000-es, il-
letve 10 000-es számkörben. 
Számok írása, olvasása 1000-ig, illetve 
10 000-ig. 

Tájékozódás az adott számkör-
ben.  
Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Számok helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a szám-
egyenesen, számszomszédok, kerekí-
tés. 
Alaki, helyi és valódi érték. 
Számok képzése, bontása helyi érték 
szerint. 
Természetes számok nagyság szerinti 
összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, tájékozó-
dás a számegyenesen. 
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Számítógépes, interaktív táblához 
kapcsolódó oktatóprogramok alkal-
mazása – lehetőség szerint. 

Tájékozódás a számegyenesen.  

Számok összeg-, különbség-, szorzat- 
és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabá-
lyokra való emlékezés. Tények 
közti kapcsolatok, viszonyok, 
összefüggések felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának tapaszta-
lati úton történő előkészítése. 
Negatív számok a mindennapi életben 
(hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való ismer-
kedés tapasztalati úton a szám-
egyenes, a hiány és a hőmérsék-
let segítségével. 
Adósság, készpénz, vagyoni 
helyzet fogalmának értelme-
zése.  
A negatív szám fogalmának el-
mélyítése. 

Környezetismeret: Hő-
mérséklet és mérése, 
Celsius-skála (fagypont 
alatti, fagypont feletti 
hőmérséklet). 

Matematikai oktató program haszná-
lata – lehetőség szerint. 

  

Számok tulajdonságai: oszthatóság 5-
tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, szét-
válogatása az oszthatósági tulaj-
donság szerint. 

 

Műveletek közötti kapcsolatok: össze-
adás, kivonás, szorzás, osztás. 
Fejszámolás: összeadás, kivonás, leg-
feljebb háromjegyű, nullára végződő 
számokkal. 
Fejszámolás: szorzás, osztás tízzel, 
százzal és ezerrel. 
Írásbeli összeadás, kivonás három- és 
négyjegyű számokkal. 
Írásbeli szorzás és osztás egy- és két-
jegyű számmal. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, 
a műveletek közötti kapcsolatok 
megfigyelésén keresztül. 
A pontos feladatvégzés igényé-
nek fejlesztése. 
A figyelem terjedelmének és 
tartósságának növelése; tudatos, 
célirányos figyelem.  
A fejszámolás biztonságos 
használata. A szorzótáblák gya-
korlása. 
Analógiák felismerése, kere-
sése, kialakítása. 
Írásbeli műveletek alkalmazás 
szintű felhasználása. 
A tanult műveletek elvégzésé-
nek gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Kérdések, problémák, 
válaszok helyes megfo-
galmazása. 

Matematikai fejlesztőprogram hasz-
nálata – lehetőség szerint. 

  

Összeg, különbség, szorzat, hányados 
becslése, a ,,közelítő” érték fogalmá-
nak és jelének bevezetése. 

Jelek szerepe, használata.  
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Becslés a tagok, tényezők, 
osztó, osztandó megfelelő kere-
kítésével. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, ténye-
zők felcserélhetősége, csoportosit ha-
tósága, összeg és különbség, valamint 
szorzat és hányados változásai. 

Változó helyzetek megfigye-
lése, műveletek tárgyi megjele-
nítése. 

 

Zárójel használata; összeg és különb-
ség szorzása, osztása. Műveleti sor-
rend. 

Feladattartás és feladatmegol-
dási sebesség fejlesztése.  
Megismert szabályokra való 
emlékezés. 
Oktatóprogram alkalmazása a 
műveleti sorrend bemutatására. 

 

Szimbólumok használata matematikai 
szöveg leírására, az ismeretlen szim-
bólum kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek megér-
tése. 
Önértékelés, önellenőrzés. 
Gondolatmenet követése, ok-
sági kapcsolatok keresése, meg-
értése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati előké-
szítése. 
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 
10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, 
lejegyzése szöveggel. 
 

Közös munka (páros, kis cso-
portos munka, csoportmunka), 
együttműködés vállalása.  
Törtekkel kapcsolatos oktató 
program használata. 
Törtek előállítása hajtogatással, 
nyírással, rajzzal, színezéssel, 
LEGO-val. 
Animáció lejátszása törtek elő-
állításához. 

 

Szöveges feladatok. 
Többféle megoldási mód keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 
kigyűjtése, megoldási terv ké-
szítése. Becslés. 
Megoldás próbálgatással, szá-
molással, következtetéssel. El-
lenőrzés, az eredmény realitásá-
nak vizsgálata. 
A szövegértéshez szükséges 
nyelvi, logikai szerkezetek fo-
kozatos megismerése. 
Adatok lejegyzése, rendezése, 
ábrázolása. 
Összefüggések felismerése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Az írott szöveg megér-
tése, adatok keresése, in-
formációk kiemelése. 
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Válasz megfogalmazása szóban, 
írásban. 

Római számok. 
A római számok története. 
Számjelek bevezetése. 
Római számok írása, olvasása  
I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római számok 
használatáról. 

Környezetismeret:  
A lakóhely története; a 
római számok megfigye-
lése régi épületeken. 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb 
elektronikus szolgáltatások megisme-
rése. 

  

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és négyje-
gyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római szám. Alaki, 
helyi és valódi érték. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Növekvő és csökkenő sorozatú változatos számlálások. 
Számok rendezése csökkenő és növekvő nagyságrendjük szerint. 
Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. 
Barkochba-szerű játékok. 
Felezések, negyedelések, nyolcadolások tapasztalati úton. 
Egységtörtek és többszöröseik előállítása tapasztalati úton, tevékenységgel, ki-
rakással, papírhajtogatással, színezéssel, LEGO-val, modellekkel. 
Az egységtörtek nagyságviszonyainak megállapítása tapasztalati úton. Pótlás 
egy egészre. 
Helyiérték-táblázatok kitöltése. 
Helyi értékek és jelölésük: egyes (e), tízes (t), százas (sz), ezres (E). 
Növekvő és csökkenő sorozatú változatos számlálások. 
Számok rendezése csökkenő és növekvő nagyságrendjük szerint. 
Számok képzése, helyi érték szerinti bontása változatos feladatokban. 
Helyiérték-táblázatok kitöltése. 
Helyiértékek és jelölésük: egyes (e), tízes (t), százas (sz), ezres (E), tízezres 
(T). 
Hőmérséklet, -változások megfigyelése, leolvasása, lejegyzése.  
Hőmérsékletek leolvasása hőmérőről, beállítások hőmérőmodellen. 
Játék, vagyon- és adósságcédulákkal a negatív számok gyakorlásához. 
Több egész törtrészének meghatározása tapasztalati úton.  
Mértékegységek törtrészének meghatározása, összehasonlítása (pl. fél óra, ne-
gyed kg). 
Műveletek értelmezése: a változás lejátszása, manipulációval, tárgyakkal, 
pénzzel. 
Szöveges feladatok (összetett és fordított szövegezésű is) értelmezése, adatai-
nak lejegyzése (ábrákkal és matematikai modellel), megoldási terv készítése.  
Szöveges feladatról nyitott mondat készítése, többféle megoldási mód kere-
sése.  
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Matematikai modell (sorozatok, táblázatok, rajzok, grafikonok) használata a 
szöveges feladatok megoldásához. 
Zárójeles feladatok megoldása, műveleti sorrend megállapításával. 
Feladatok lejegyzése zárójeles művelettel. 
Hiányos műveletek hiányzó számának pótlása. 
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3. szakasz 
 

Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

terület 
2. Számelmélet, algebra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi ér-
ték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a mindennapi életben (hő-
mérséklet, adósság). 
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése. Szá-
mok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. Természetes számok 
nagyság szerinti összehasonlítása. 
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 
mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 
Matematikai jelek: +, –, •, =, <, >, (). 
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 
Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tu-
dása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, 
tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, osztás egy-
jegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becs-
lés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 
kiszámítása. 

A tematikai 
egység fejlesz-

tési céljai 

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

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, atti-

tűdök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Természetes számok milliós számkör-
ben, egészek, törtek, tizedes törtek. 
Alaki érték, helyi érték. 
Számlálás, számolás. Hallott számok 
leírása, látott számok kiolvasása.  
Számok ábrázolása számegyenesen. 

Számfogalom mélyítése, a 
számkör bővítése.  
Kombinatorikus gondolko-
dás alapelemeinek alkalma-
zása számok kirakásával. 

Környezetismeret: Ma-
gyarország lakosainak 
száma. 
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Negatív szám értelmezése: 
 adósság, 
 fagypont alatti hőmérséklet, 
 számolások az időszalagon,  
 földrajzi adatok (magasságok, mélysé-

gek). 

Készpénz, adósság fogalmá-
nak továbbfejlesztése. 
Mélységek és magasságok 
értelmezése matematikai 
szemlélettel. 

Környezetismeret; hon- és 
népismeret:  
Földrajzi adatok vizsgá-
lata.  
Történelem, Állampolgári 
ismeretek:  
Időtartam számolása idő-
számítás előtti és időszá-
mítás utáni történelmi ese-
ményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fejben) és 
írásban, szemléltetés számegyenesen. 
Alapműveletek negatív számokkal. 
Ellentett, abszolút érték. 

Számolási készség fejlesz-
tése. 

Környezetismeret: Össze-
hasonlítás, számolás föld-
rajzi adatokkal: tenger-
szint alatti mélység, ten-
gerszint feletti magasság 
szűkebb és tágabb környe-
zetünkben (a Földön). 

Közönséges tört fogalma.  A közönséges tört szemlélte-
tése, kétféle értelmezése, fel-
ismerése szöveges környe-
zetben. 

Ének-zene: A törtszámok 
és a hangjegyek értékének 
kapcsolata. 

Tizedes tört fogalma. 
A tizedes törtek értelmezése. Tizedes 
törtek jelentése, kiolvasása, leírása. 

Helyiérték-táblázat haszná-
lata. 
Mennyiségek kifejezése tize-
des törtekkel: dm, cl, mm. 

 

Egész számok, törtek helye a szám-
egyenesen, nagyságrendi összehasonlí-
tások. 

Matematikai jelek értelme-
zése (<, >, = stb.), haszná-
lata. 

 

Összeadás, kivonás az egészek és a tör-
tek körében. 
Szorzás, osztás az egészek és a törtek 
körében (0 szerepe a szorzásban, osz-
tásban). 
A számok reciprokának fogalma. 

Számolási készség fejlesz-
tése. 
A műveletekhez kapcsolódó 
ellenőrzés igényének és ké-
pességének fejlesztése. Önel-
lenőrzés, önismeret fejlesz-
tése. 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-
rel. 

A műveletfogalom mélyí-
tése. A számolási készség 
fejlesztése gyakorlati felada-
tokon keresztül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, hányados 
változásai. 

Fegyelmezettség, következe-
tesség, szabálykövető maga-
tartás fejlesztése. 
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Algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése. 

Műveleti tulajdonságok, a helyes mű-
veleti sorrend. 
Műveletek eredményeinek előzetes 
becslése, ellenőrzése, kerekítése. 

Egyszerű feladatok esetén a 
műveleti sorrend helyes al-
kalmazási módjának felisme-
rése, alkalmazása. Az egyér-
telműség és a következetes-
ség fontossága. 
Az ellenőrzési és becslési 
igény fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 
Véges és végtelen szakaszos tizedes 
törtek. 

A mennyiségi jellemzők ki-
fejezése számokkal: termé-
szetes szám, racionális szám, 
pontos szám és közelítő 
szám. 

 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes 
egyenletek, egyenlőtlenségek megol-
dása következtetéssel, lebontogatással 
és mérlegelvvel. A megoldások ábrázo-
lása számegyenesen, ellenőrzés behe-
lyettesítéssel. 
 

Önálló problémamegoldó ké-
pesség kialakítása és fejlesz-
tése.  
Állítások megítélése igazság-
értékük szerint. Az egyenlő, 
nem egyenlő fogalmának el-
mélyítése. 
Ellenőrzési igény fejlesztése. 

 

Arányos következtetések.  
A mindennapi életben felmerülő, egy-
szerű arányossági feladatok megoldása 
következtetéssel. 
Egyenes arányosság. 
 

A következtetési képesség 
fejlesztése. 
Értő, elemző olvasás fejlesz-
tése. 
Annak megfigyeltetése, hogy 
az egyik mennyiség válto-
zása milyen változást ered-
ményez a hozzá tartozó 
mennyiségnél. 
Arányérzék fejlesztése, a va-
lóságos viszonyok becslése 
települések térképe alapján.  

Hon- és népismeret; Kör-
nyezetismeret: 
Magyarország térképéről 
méretarányos távolságok 
meghatározása. 
A saját település, szűkebb 
lakókörnyezet térképének 
használata. 
Vizuális kultúra:  
Valós tárgyak arányosan 
kicsinyített vagy nagyított 
rajza. 

A százalék fogalmának megismerése 
gyakorlati példákon keresztül. 
Az alap, a százalékérték és a százalék-
láb értelmezése, megkülönböztetése. 
Egyszerű százalékszámítási feladatok 
arányos következtetéssel. 

Az eredmény összevetése a 
feltételekkel, a becsült ered-
ménnyel, a valósággal. 

Környezetismeret:  
Százalékos feliratokat tar-
talmazó termékek jeleinek 
felismerése, értelmezése, 
az információ jelentősége.  
Történelem, Állampolgári 
ismeretek; Pénzügyi, gaz-
dasági kultúra: Árfolyam, 
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infláció, hitel, betét, ka-
mat. 

Szabványmértékegységek és átváltásuk: 
hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, 
idő, tömeg. 
Matematikatörténeti érdekességek: a 
hatvanas számrendszer kapcsolata idő 
mérésével. 

Gyakorlati mérések, mérték-
egység-átváltások helyes el-
végzésének fejlesztése (pl. 
napirend, vásárlás). 
Az arányosság felismerése 
mennyiség és mérőszám kap-
csolata alapján. 
Kreatív gondolkodás fejlesz-
tése. Mennyiségi következte-
tés, becslési készség fejlesz-
tése. 

Technika és tervezés:  
Műszaki rajz készítésénél 
a mértékegységek haszná-
lata, főzésnél a tömeg, az 
űrtartalom és az idő mé-
rése. 
Hon- és népismeret; Kör-
nyezetismeret: 
Ősi magyar mértékegysé-
gek. 

Szöveges feladatok megoldása. 
Egyszerű matematikai problémát tartal-
mazó rövidebb és hosszabb szövegek 
feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése. Egy-
szerű matematikai problémát 
tartalmazó és a mindennapi 
élet köréből vett szövegek 
feldolgozása. 
Algoritmikus gondolkodás 
fejlesztése, gondolatmenet 
tagolása. 
Emlékezés elmondott, elol-
vasott történetekre, emléke-
zést segítő ábrák, vázlatok, 
rajzok készítése, visszaolva-
sása. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Olvasási és megértési 
stratégiák kialakítása 
(szövegben megfogalma-
zott helyzet, történés meg-
figyelése, értelmezése, lé-
nyeges és lényegtelen in-
formációk szétválasztása).  
Vizuális kultúra: Elkép-
zelt történetek vizuális 
megjelenítése különböző 
eszközökkel. 

Egyszerű oszthatósági szabályok (2-
vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 
100-zal). 
Két szám közös osztói, közös többszö-
rösei. 

Az osztó, többszörös fogal-
mának elmélyítése. 
Két szám közös osztóinak ki-
választása az összes osztó-
ból. A legkisebb pozitív kö-
zös többszörös megkeresése. 
Számolási készség fejlesz-
tése szóban (fejben). 
A bizonyítási igény felkel-
tése. 

Testnevelés: Csapatok 
összeállítása. 

Osztó, többszörös alkalmazása. A tanult ismeretek felhaszná-
lása a törtek egyszerűsítése, 
bővítése során. 
Számolási készség fejlesz-
tése. 
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Algebrai kifejezések gyakorlati haszná-
lata a terület, kerület, felszín és térfogat 
számítása során. 

Számolási készség fejlesz-
tése. 
Feladatok a mindennapi élet-
ből: lakás festése, járólapo-
zása, tejes doboz térfogata, 
teásdoboz csomagolása stb. 

 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az ösz-
szeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a 
szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Közös osztó, közös több-
szörös. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. Százalék, szá-
zalékérték, alap, százalékláb. 
Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték. 
Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedestört, véges és 
végtelen szakaszos tizedes tört, racionális szám, egyenlet egyenlőtlenség. Mér-
tékegységek. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Színes rúd használata. 
Törtmennyiségek létrehozása egyenlő részekre osztással, átdarabolása más 
törtbe, bővítés, egyszerűsítés. 
Ábrázolás a számegyenesen. 
Adott kezdőpont és egység esetén számok ábrázolása. 
Két szám alapján a kezdőpont és a beosztás megkeresése után számok ábrázo-
lása. 
A számegyenesen bejelölt pontokhoz tartozó szám leolvasása. 
Ábrázolás után növekvő vagy csökkenő sorba rendezés. 
Az egység egyenlő részekre bontása alapján keletkezett egyenlő mennyiségek 
összehasonlítása. 
A bővítés és egyszerűsítés. 
Műveletsorok értelmezése, előjelszabályok alkalmazása. 
Egyenletek megoldása visszafele következtetéssel. 
Szöveggel megadott műveletsor lejegyzése algebrai jelekkel. 
Algebrai jelsorozat helyes értelmezése, és a műveletek elvégzése. 
Az összemérhetőség feltétele: közös egység keresése, a végeredmény meghatá-
rozása. 
Ügyes számolások: a műveletek sorrendjének okos megváltoztatásával a szá-
molás leegyszerűsíthető. 
A műveletek elvégzése előtt a számítási feladat elemzése, és a legrövidebb ki-
számítási út megkeresése. 
Egyenletek megoldása visszafele következtetéssel. 
Az osztópár fogalmának megalkotása. 
Az összes osztó megkeresése. 
Az összes osztó számának meghatározása alapján a prímszám és az összetett 
szám fogalmának a megalkotása. 
Két szám osztóinak megkeresése, ezek közül a legnagyobb kiválasztása. 
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Két szám többszöröseinek megkeresése, ezek közül a legkisebb kiválasztása. 
Öröknaptár készítése. 
Kísérletezés, próbálgatás, a megfigyelések matematikai formába öntése, indok-
lás. 
Az oszthatósági szabályokra vonatkozó visszafele következtetések megoldása 
próbálgatással, általánosítás a megfigyelhető szabályosságok alapján. 
Arányok megfigyelése. 
Aranymetszés ellenőrzése méréssel. 
Mértani közép mérése a derékszögű háromszög bizonyos adatai közötti kapcso-
latként. 
Pénzveszteség valutaváltásnál. 
Hitelkalkulátor segítségével kamatos kamat számítása. 
Grafikon felvétele a különböző futamidőkre. 
Negatív szám fogalmához kapcsolódó megfigyelések (hőmérő skálája, szintek 
épületekben). 
Hiányt jelölő negatív mennyiségek, például adósság stb. 
Egy család elképzelt költségvetésének elkészítése táblázatos formában: bevéte-
lek, kiadások oszloppal, soronkénti összesítéssel → negatív szám hozzáadása 
kivonás. 
Abszolút érték meghatározása a számegyenes alapján. 
Ellentett párok keresése, és ábrázolása, a kapcsolat megfigyelése. 
Törtek megjelenítése különféle modellekkel, csoki, torta, szalag, színesrúd-
készlet, Dienes készlet stb. 
Törtek előállítása különféle alakban, tizedes tört alakban is.  
A százalék szemléltetése eszközökkel: korongokkal, négyzethálón stb. 
Térképek, alaprajzok alapján arányossági következtetések.  
Műveletek törtekkel – eszközzel vagy anélkül: összeadás-kivonás, szorzás ter-
mészetes számmal, osztás pozitív egész számmal egyszerű esetekben (a szám-
láló osztható az osztóval, vagy pedig kicsi a nevező). 
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Számtan, algebra – képességszintek 
 
Részterületek: Számfogalom, Számkör, Számok írása, Számok helye a számegyenesen, Számok bontása, Számok tulajdonságai, Kerekí-
tett érték, Mérés 
 
Részte-
rületek 

A szint 
 

B szint C szint D szint E szint F szint G szint 

Szám-
kör, szá-
mok 
írása, ol-
vasása 

A tanuló képes a 
tanult 10-es 
számkörben szá-
mok írására, ol-
vasására. 

A tanulóképes a 
tanult 20-as 
számkörben a 
számok írására, 
olvasására. Is-
meri a tőszám, 
sorszám fogal-
mát. 

A tanulóképes a 
tanult 100-as 
számkörben a 
számok írására, 
olvasására. Is-
meri római szá-
mok írását. 

A tanulóképes a 
tanult 1000-es 
számkörben a 
számok írására, 
olvasására. 

A tanulóképes 
a tanult 10000-
es számkörben 
a számok írá-
sára, olvasá-
sára. 

A tanulóképes a 
tanult 100000-es 
számkörben a 
számok írására, 
olvasására. 

A tanulóképes 
a tanult 
1000000-s 
számkörben a 
számok írá-
sára, olvasá-
sára. 

Számok 
helye a 
szám-
egyene-
sen 

Képes az egész 
számok helyét 
számegyenesen 
megtalálni, 
nagyság szerint 
sorba állítani. 
Képes a számok 
számegyenesen 
való ábrázolá-
sára, nagyság 
szerinti rendezé-
sére. 

Képes az egész 
számok helyét 
számegyenesen 
megtalálni, 
nagyság szerint 
sorba állítani. 
Képes a számok 
számegyenesen 
való ábrázolá-
sára, nagyság 
szerinti rendezé-
sére. 

Képes az egész 
számok helyét, 
közelítő helyét 
számegyenesen 
megtalálni, 
nagyság szerint 
sorba állítani. 
Képes a számok 
számegyenesen 
való ábrázolá-
sára, nagyság 
szerinti rendezé-
sére. 

Képes az egész 
számok helyét, 
közelítő helyét 
számegyenesen 
megtalálni, 
nagyság szerint 
sorba állítani. 
Képes a számok 
számegyenesen 
való ábrázolá-
sára, nagyság 
szerinti rendezé-
sére. Ismeri a 
negatív számok 

Képes az egész 
és tört számok 
helyét, közelítő 
helyét szám-
egyenesen meg-
találni, nagyság 
szerint sorba 
állítani. 
Képes a szá-
mok számegye-
nesen való áb-
rázolására, 

Képes az egész 
és tört számok 
helyét, közelítő 
helyét szám-
egyenesen meg-
találni, nagyság 
szerint sorba ál-
lítani. 
Képes a számok 
számegyenesen 
való ábrázolá-
sára, nagyság 
szerinti rendezé-
sére. 

Képes az egész 
és tört számok 
helyét, közelítő 
helyét szám-
egyenesen meg-
találni, nagyság 
szerint sorba 
állítani. 
Képes a szá-
mok számegye-
nesen való áb-
rázolására, 
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jelölési formáját, 
helyüket megta-
lálja a szám-
egyenesen. 

nagyság sze-
rinti rendezé-
sére. 

nagyság sze-
rinti rendezé-
sére. 

Számfo-
galom 

Biztos a számfo-
galma a 10-es 
számkörben. 

Biztos a számfo-
galma a 20-as 
számkörben. 

Biztos számfo-
galma van a 
100-as számkör-
ben. 

Biztos számfo-
galma van az 
1000-es szám-
körben. 

Biztos a szám-
fogalma a 
10000-es szám-
körben. 

Biztos számfo-
galma van a 
100000-es 
számkörben. 

Biztos a szám-
fogalma a 
1000000-s 
számkörben. 

Számok 
tulajdon-
ságai 

A tanuló ismeri 
a páros, a párat-
lan fogalmát, az 
egyes szomszé-
dokat. 

A tanuló ismeri 
a páros, a párat-
lan fogalmát, az 
tízes szomszé-
dokat. 

A tanuló ismeri 
a százas szám-
szomszédokat. 
Tudja, mi az 
alaki érték, 
helyi érték, 
valódi érték. 

A tanuló ismeri 
az ezres szám-
szomszédokat. 
Ismeri a szá-
mok osztható-
sági szabályait 
az egyszerűbb 
esetekben. 

A tanuló ismeri 
a tízezres szám-
szomszédokat. 

A tanuló ismeri 
a százezres 
számszomszédo-
kat. 

A tanuló ismeri 
a milliós szám-
szomszédokat. 

Számok 
bontása 

A tanuló képes 
statikus képek 
olvasására, a 
számok kép sze-
rinti bontott 
(összeg-, kü-
lönbség-) alakjá-
nak leolvasására 
darabszám és 
mérőszám tarta-
lommal. Képes a 
számokat 10-re 
pótolni. 

A tanuló képes a 
számok bontott 
alakjához meg-
felelő képeket 
alkotni. A szá-
mokról gyűjtött 
ismereteket 
megjegyzi. 

A tanuló képes 
a nagyobb szá-
mok kifejezé-
sére többféle 
alakban is. 
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Számok 
valóság-
tartalma 

A tanuló ismeri 
a számok (100-
ig) darabszám és 
mérőszám-tar-
talmát, ezeket 
képes kifejezni 
tevékenységgel. 

Ismeri a számo-
kat, mint da-
rabszám, mérő-
szám, érték-
mérő, sorszám 
és megkülön-
bözte-tő jel. 
Ezeket meg 
tudja egymás-
tól különböz-
tetni. 

Biztonságos 
gyakorlati isme-
rete van a pénz 
értékéről, hasz-
nálatáról. 

    

Kerekí-
tett érték 

A tanuló képes 
számok kerekí-
tett értékének 
megadására. 

A tanuló képes a 
közelítő szám 
fogalmának, a 
helyi értékes 
szerkezet szere-
pének gyakorlati 
megértése. 

A tanuló érti, 
és egyre önál-
lóbban alkal-
mazza a kere-
kített értékek-
kel való köze-
lítő számolást 
becslésekben és 
az ellenőrzések 
során. 

    

Mérés A tanuló képes 
mérni alkalmi 
egységekkel. 

A tanuló képes a 
mérés pontatlan-
ságát kifejezi a 
„körülbelül” szó 
tudatos haszná-
latával, vagy 
más módon; 
tisztában van a 

A tanuló tudja 
használni a cen-
timéter, méter, 
deciliter, liter, 
dekagramm, ki-
logramm egysé-
geket mérések-
ben. Ismeri az 

A tanuló tudja 
használni a mil-
liméter, centi-
méter, méter, 
centiliter, decili-
ter, liter, gramm, 
dekagramm, ki-

A tanuló méré-
sei eredményé-
nek mérlegelés-
ében és becslé-
seiben egyre tu-
datosabb. Képes 
felmérni, hogy 
azonos egységek 

A tanuló tud 
adott pontos-
sággal mérni, 
szomszédos 
mértékek kö-
zött mértékvál-
tásokat végezni 
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pontosság mér-
tékének jelentés-
ével 

óra, nap, hét, 
hónap, év, perc 
egységeket. 

logramm egysé-
geket mérések-
ben. Ismeri az 
óra, nap, hét, hó-
nap, év, perc, 
másodperc, kilo-
méter, hektoliter 
és tonna egysé-
geket. 

esetén a 2-szer, 
3-szor stb. na-
gyobb mérő-
szám és a 2-szer, 
3-szor stb. na-
gyobb mennyi-
ség tartozik ösz-
sze. Tudja, hogy 
ugyanazt a 
mennyiséget 
fele, harmada 
stb. nagyságú 
egységgel mérve 
2-szer, 3-szor 
stb. nagyobb 
mérőszám fejezi 
ki, a 2-szer, 3-
szor stb. na-
gyobb egységgel 
mérve pedig 
fele, harmada 
stb. akkora a 
mérőszám. 

tizedes tört vál-
tószámokkal is. 
Képes értel-
mezni a külön-
böző egységek-
kel való méré-
sekben kifeje-
ződő viszonyo-
kat, érti a mér-
tékváltás gon-
dolatát. 

Arányos-
ság 

A tanuló ismeri 
a különbséget 
arány és ará-
nyosság között. 

A tanuló képes 
egyenes és for-
dított arányos-
ság felismeré-
sére, hiányzó 
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Tud egyszerű 
százalékszámí-
tási feladatokat 
megoldani, bár-
melyik hiányzó 
szereplőt (száza-
lékértéket, szá-
zaléklábat, és 
százalékalapot 
is) számítani. 

értékek kiszá-
mítására egy-
szerű esetek-
ben, összefüggő 
mennyiségek 
közötti kapcso-
lat ábrázolá-
sára, mennyisé-
gek arányos 
szétosztására. 

Matema-
tikai mű-
veletek 

A tanuló képes 
összeadni és ki-
vonni 20-as 
számkörben. Ta-
pasztalati isme-
rete van az ösz-
szeadás tagjai-
nak felcserélhe-
tőségéről, az 
összeadás és ki-
vonás kapcsola-
táról, az össze-
adás tagjainak 
csoportosítható-
ságáról. Ezeket 
segítséggel fel 
tudja használni 
számolásban, 

A tanuló képes 
számok össze-
adására és kivo-
nására a 100-as 
számkörben. 
Tudja a számo-
lási eljárásokat 
alkalmazni. 
Ismeri a kisegy-
szeregyet. A 
szorzótáblák 
kapcsolatainak 
alkalmazására 
képes a számítá-
sokban, ellenőr-
zésben. Ismeri a 
kapcsolatot a 
szorzás és a 

A tanuló képes 
az írásbeli mű-
veletek végzé-
sére. 
Ismeri és értve 
alkalmazza az 
írásbeli össze-
adás, kivonás, 
szorzás eljárá-
sait. Eredmé-
nyeit tudja el-
lenőrizni előze-
tes becslések, 
műveleti tulaj-
donságok vagy 
más műveletvá-
lasztás segítség-
ével. 

A tanuló képes 
a négy alapmű-
veletet külön-
féle tartalmaik-
ban értelmezni, 
a megfelelő mű-
veleteket meg-
választani ösz-
szetettebb szi-
tuációkhoz is. 
Ismeri, és he-
lyesen alkal-
mazza a záróje-
leket, jól vá-
lasztja meg a 
műveletek sor-
rendjét. 

A tanuló ren-
delkezik gaz-
dag valóságtar-
talmú össze-
adás-, kivonás-, 
szorzás- és osz-
tás-fogalom-
mal. Képes a 
műveleti tulaj-
donságok gya-
korlati alkal-
mazására 
egyedi, konkrét 
esetekben. 
A műveletek 
értelmezéséhez 
képes egyszerű-
sített modelle-
ket is használni 

A tanuló képes 
az írásbeli osztás 
műveletére két-
jegyű osztóval. 
Tudja a négy 
alapműveletet, 
és a műveleti 
sorrendet helye-
sen alkalmazza. 
Helyesen vá-
lasztja meg a 
megfelelő mű-
veleteket össze-
tettebb szituáci-
ókhoz is. 
Tud 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 12, 15, 
20, 50, 100 ne-
vezőjű törteket 

A tanuló képes 
megállapítani 
teljes bizton-
sággal kéttagú 
összeadás-kivo-
nás, illetve 
akárhány tagú 
szorzás-osztás 
előjelét. 
Tud művelete-
ket végezni: 
egész számokat 
összeadni, ki-
vonni, szorozni 
és osztani esz-
közök nélkül, 
viszonylag na-
gyobb számok 
körében is. 
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számok összeha-
sonlításában. 
Tudja a kéttagú 
összegeket és a 
megfelelő kü-
lönbségeket 20-
ig. Ezeket le 
tudja jegyezni a 
műveleti jelek és 
az =, <, > jelek 
szabályos hasz-
nálatával. 
Meg tud jelení-
teni adott össze-
adást, kivonást 
tevékenységgel, 
rajzzal, szöveg-
gel.  
A műveleteket 
értelmezni tudja 
tevékenységről, 
történésről, kép-
párról, képről 
való leolvasás 
alapján darab-
számokkal és 
mérőszámokkal 
(esetleg segít-
séggel). 

bennfoglalás kö-
zött. 
Egyedi esetek-
ben, a gyakorlat-
ban a tagok, té-
nyezők felcse-
rélhetőségének, 
a tagok, ténye-
zők csoportosít-
ható-ságának is-
meretével ren-
delkezik. 
 

Képes a maradé-
kos osztás vég-
zésére, kétjegyű 
számok osztá-
sára egyjegyűvel 
és analóg ese-
tekben az ezres 
számkörben is. 
Becslések, szá-
mítások során 
képes megálla-
pítani, hogy nő 
vagy csökken az 
összeg, különb-
ség, szorzat, há-
nyados, ha az 
egyik számot 
növelem, csök-
kentem.  
Ismeri, és értve 
alkalmazza az 
írásbeli össze-
adás, kivonás, 
egyjegyűvel 
való szorzás el-
járását. Jól meg-
értett és helye-
sen működő szá-

Alkalmazza a 
műveletek tu-
lajdonságait és 
kapcsolatait a 
tízezres szám-
körben. 
Tud fejben szá-
molni össze-
adásban, kivo-
násban a 100-
as számkörben, 
és az analóg 
esetekben az 
1000-es, 10000-
es számkörök-
ben is. 
Érti a zárójel 
szerepét, és se-
gítséggel hasz-
nálja műveleti 
sorrend kijelö-
lésére szituáció, 
szöveges fel-
adat értelme-
zése alapján.  
Az egységül vá-
lasztott meny-
nyiséget a le-

(pl. szakaszos 
ábrát) a szá-
mok különféle 
valóságtartal-
mától függetle-
nítve is. 
Képes az ered-
mény ellenőrzé-
sére, összeveté-
sére a becsléssel 
és a valósággal. 
Ki tudja számí-
tani az adatok 
átlagát. 
Ismeri, és he-
lyesen alkal-
mazza a két- és 
háromjegyű 
szorzóval való 
szorzást, a két-
jegyű osztóval 
való osztás eljá-
rását. Eredmé-
nyeit tudja el-
lenőrizni előze-
tes becslések 
vagy műveleti 
tulajdonságok 
alapján. 

összeadni, ki-
vonni, egész 
számmal szo-
rozni, illetve 
osztani.  
Képes tizedes 
törteket helyiér-
ték-táblázatban 
többféleképpen 
is megadni, 
nagyság szerint 
sorba állítani. 
Tizedekkel, szá-
zadokkal szám-
lálni, tizedes tör-
teket összeadni, 
kivonni, 10-zel, 
100-zal, továbbá 
más természetes 
számokkal szo-
rozni és osztani 
egyszerű tizedes 
törtek (legfel-
jebb 4 értékes 
jegyet tartal-
mazó számok) 
körében. 
 

Tudja mit je-
lent, hogy egy 
szám osztója-
többszöröse egy 
másiknak. Is-
meri és tudja 
alkalmazni a 
tanult osztható-
sági szabályo-
kat. 
Tud egy számot 
prímtényezők 
szorzataként 
felírni és ebből 
az alakból osz-
tókat keresni. 
Tudja mit je-
lent, hogy egy 
szám osztója-
többszöröse egy 
másiknak. Is-
meri és tudja 
alkalmazni a 
tanult osztható-
sági szabályo-
kat. 
Tud egy számot 
prímtényezők 
szorzataként 
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Eljátszott, képe-
ken megjelení-
tett, vagy sza-
vakban megfo-
galmazott tevé-
kenységekhez, 
helyzetekhez 
hozzá tudja kap-
csolni a megfe-
lelő összeadást, 
kivonást. 

molási eljáráso-
kat ismer az ösz-
szeadásra, kivo-
násra, szorzásra, 
osztásra 0-ra 
végződő 3-jegyű 
számokkal. 

hetséges pon-
tossággal osztja 
egyenlő ré-
szekre adott 
egységtörtnek 
megfelelően, 
helyesen meg-
nevezi a leolva-
sott törtszámot. 

Gyakorlott 
szorzásban, 
osztásban 10-
zel, 100-zal, 
1000-rel, kerek 
tízesekkel, egy-
szerű kétjegyű-
vel. 

felírni és ebből 
az alakból osz-
tókat keresni. 
Képes egy szám 
osztási maradé-
kának megálla-
pítására külön-
böző módsze-
rekkel, az osz-
tás elvégzése 
nélkül is.  
Tud két szám-
hoz közös osz-
tókat, közös 
többszörösöket 
keresni. Tudja 
ezt törtek egy-
szerűsítésére, 
bővítésére 
használni. 

Becslés A tanuló képes 
megérteni és el-
fogadni a becs-
lés szerepét. 
Alapszintű becs-
lőképességre 
tesz szert mind a 
négy alapműve-
let körében. 

A tanuló képes 
a darabszám és 
mérőszám 
becslésére, 
megállapítá-
sára valahá-
nyasával való 
pontos és köze-
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lítő számlálás-
sal, alkalmi és 
szabvány egy-
séggel és több-
szöröseivel való 
méréssel, adott 
pontossággal. 

Művele-
tek alkal-
mazása 

A tanuló képes 
megérteni, és a 
megjelenítés 
közvetítése után 
számokkal, mű-
veletekkel, je-
lekkel is leírja 
az egyszerű szö-
veggel adott 
helyzetet. Meg-
érti a kérdést; és 
megoldja a 
problémát tárgyi 
tevékenységgel 
vagy számfel-
adattal. Szóban 
feleletet ad a 
kérdésre. 

A tanuló képes a 
műveletek alkal-
mazására szöve-
ges feladatok és 
nyitott monda-
tok megoldása 
során. 

A tanuló képes 
az egyszerű 
szöveges fel-
adatok egyre 
önállóbb meg-
oldására a vá-
lasztott modell 
segítségével, 
vagy a nélkül. 
Eredményét 
tudja ellenőrizi. 

A tanuló képes 
egyszerű, illetve 
összetett szöve-
ges feladatokhoz 
alkalmas mo-
dellt választani, 
alkotni (pl.: 
számfeladat, 
nyitott mondat, 
számtáblázat, di-
agram, szaka-
szos ábra). 

A tanuló képes 
egyszerű egyen-
leteket megol-
dani lebontoga-
tással vagy 
mérlegelvvel, és 
ellenőrizni a 
megoldás he-
lyességét. 
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3. Sorozatok, függvények 

1. szakasz 
 

Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 3. Függvények, az analízis elemei 

Előzetes tudás 

Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma szerint). Elő-
rajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával. Az idő múlásá-
nak megfigyelése, periodikusan ismétlődő események a napi tevékenysé-
gekben. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megálla-
pítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pon-
tok a NAT-hoz 

A sorozat fogalmának kialakí-
tása. 
Tárgy-, jel- és számsorozatok 
szabályának felismerése. 
Növekvő és csökkenő sorozatok. 

Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, 
alakzatokból, számokból. 
Számsorozat szabályának felismerése, 
folytatása, kiegészítése megadott vagy 
felismert összefüggés alapján. 
Az összefüggéseket felismerő és a ren-
dező képesség fejlesztése a változások, 
periodikusság, ritmus, növekedés, 
csökkenés megfigyelésével. 
Megkezdett sorozatok folytatása adott 
szabály szerint. 

Ének-zene: Periodi-
kusság zenei motívu-
mokban. 

Összefüggések, szabályok. 
Számok, mennyiségek közötti 
kapcsolatok és jelölésük nyíllal. 
Számok táblázatba rendezése. 
Számpárok közötti kapcsolatok. 

Egyszerűbb összefüggések, szabálysze-
rűségek felismerése. 
Szabályjátékok alkotása. 
Kreativitást fejlesztő feladatsorok meg-
oldása. 
Változó helyzetek megfigyelése, a vál-
tozás jelölése nyíllal. 

 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Tárgy, rajz, jel -és számsorozatok folytatása felismert szabály / szabályok 
alapján, a szabályok megtartásával. 
Sorozatok képzése megadott vagy választott szabály / szabályok alapján. 
Szabály / szabályok keresése megadott elemű sorozatokhoz. 
Hiányos sorozatok kiegészítése. 
Összetartozó tárgyi és rajzos megjelenítésű, számmal kifejezett elemek meg-
keresése, az összetartozás jelölése. 
Táblázatos, grafikonos megjelenésű szabályjátékok szabályának felismerése, a 
táblázat kitöltése. 
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Növekvő és csökkenő számsorozatok képzése. A képzés szabályának megfo-
galmazása két irányból. 

 
2. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 3. Függvények, az analízis elemei 

Előzetes tudás 
Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 
Növekvő és csökkenő számsorozatok. 
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Matematikai modellek készítése.  
Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pon-
tok a NAT-hoz 

Sorozat szabályának fel-
ismerése. 
 

Adott szabályú sorozat folytatása. 
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok 
elemei között. 
Sorozatok néhány hiányzó vagy megadott sor-
számú elemének kiszámítása. 
Sorozatok képzési szabályának keresése, kifeje-
zése szavakkal.  
Oktatóprogram használata sorozat szabályának 
felismeréséhez, folytatásához. 
A figyelem és a memória fejlesztése. 
Szabályfelismerés. 
Az önállóság fejlesztése a gondolkodási műve-
letek alkalmazásában.  
Az anyanyelv és a szaknyelv használatának fej-
lesztése. 
Adott utasítás követése, figyelem tartóssága.  
Saját gondolatok megfogalmazása, mások gon-
dolatmenetének végig hallgatása. 

Vizuális kultúra: Pe-
riodicitás felismerése 
sordíszekben, népi 
motívumokban. 

Összefüggések, kapcso-
latok táblázat adatai kö-
zött. 
Tapasztalati adatok le-
jegyzése, táblázatba ren-
dezése. 

Kapcsolatok, szabályok keresése táblázat adatai 
között. 
Táblázat adatainak értelmezése. 
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba ren-
dezése. A folytatásra vonatkozó sejtések megfo-
galmazása. 
Az általánosításra való törekvés. A kifejező-
készség alakítása: világos, rövid fogalmazás. 
Az absztrakciós képesség alapozása. 

Környezetismeret: 
Adatok gyűjtése az 
állatvilágból (állati 
rekordok). 
Testnevelés: Sport-
eredmények, mint 
adatok. 
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Grafikonok. 
 

Grafikonok adatainak leolvasása. 
Grafikonok készítése. 
Matematikai összefüggések felismerése. 

Környezetismeret: 
Hőmérsékleti grafiko-
nok készítése. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Tárgy-, rajz, jel –és számsorozatok, készítése, kiegészítése, folytatása adott 
vagy választott szabály / szabályok szerint. 
A változások megfigyelése, a változások elmondása szóban, lejegyzés jelek-
kel, a matematika nyelvén. 
Egyszerű függvényre vezető szöveges feladatok. 
Változatos szabály és gépjátékok. 
Többféle megoldási mód keresése, az alternatív megoldások összevetése. 
tárgy-, rajz, jel –és számsorozatok, készítése, kiegészítése, folytatása adott 
vagy választott szabály / szabályok szerint. 
A változások megfigyelése, a változások elmondása szóban, lejegyzés jelek-
kel, a matematika nyelvén. 
Egyszerű függvényre vezető szöveges feladatok. 
Változatos szabály és gépjátékok. 
Többféle megoldási mód keresése, az alternatív megoldások összevetése.  

 
3. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 3. Függvények, az analízis elemei 

Előzetes tudás 
Szabályfelismerés, szabálykövetés.  
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. 
Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés 
képességének fejlesztése. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Helymeghatározás gyakorlati szituá-
ciókban, konkrét esetekben. 
A Descartes-féle derékszögű koordi-
nátarendszer. 
 
 

Megadott pont koordinátáinak leolva-
sása, illetve koordináták segítségével 
pont ábrázolása a Descartes-féle koor-
dináta-rendszerben. 
Sakklépések megadása, torpedó játék 
betű-szám koordinátákkal. Ülésrend 
megadása koordinátarendszerrel pl. 
moziban, színházban. 
Tájékozódási képesség fejlesztése. 

Környezetismeret: Tájé-
kozódás a térképen, fok-
hálózat. 
Matematikatörténet: 
Descartes. 
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Táblázat hiányzó elemeinek pótlása 
ismert vagy felismert szabály alapján, 
ábrázolásuk grafikonon. 

Összefüggések felismerése. Együtt 
változó mennyiségek összetartozó 
adatpárjainak jegyzése: tapasztalati 
függvények, sorozatok alkotása.  
A helyes függvényszemlélet megala-
pozása. 

 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 
Változó mennyiségek közötti kapcso-
latok, ábrázolásuk derékszögű koordi-
náta-rendszerben. 

Megfigyelőképesség, összefüggések 
felismerésének képessége, rendsze-
rező-képesség fejlesztése. 

Környezetismeret: Időjá-
rás grafikonok. 

Gyakorlati példák elsőfokú függvé-
nyekre. 
Az egyenes arányosság grafikonja. 

Eligazodás a mindennapi élet egy-
szerű grafikonjaiban. 

 

Sorozat megadása a képzés szabályá-
val, illetve néhány elemével. 
Példák konkrét sorozatokra. 
Sorozatok folytatása adott szabály 
szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés ké-
pességének fejlesztése.  

Testnevelés; Ének-zene; 
Dráma és színház:  
Ismétlődő ritmus, tánclé-
pés, mozgás létrehozása, 
helymeghatározás a 
sportpályán. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Tapasztalatok, tevékenységek, mérések, számolás alkalmával gyűjtött adatok soro-
zatba, táblázatba, grafikonba való rendezése. 
Adott szabályú sorozat folytatása. Sorozat szabályának felismerése, megfogalma-
zása. 
Megkezdett sorozathoz többféle szabály alkotása.  
Hozzárendelések, megkezdett párosítások folytatása. 
Tapasztalatok, tevékenységek, mérések, számolások alkalmával gyűjtött adatok so-
rozatba, táblázatba rendezése. 
Adott szabályú sorozat folytatása. Sorozat szabályának felismerése, megfogalma-
zása. 
Megkezdett sorozathoz többféle szabály alkotása, a matematika nyelvén való lejegy-
zése. 
Relációk felismerése, megállapítása, alkalmazása, megjelenítése a matematika kü-
lönböző területein.  
A megoldásokra vonatkozó sejtések megfogalmazása a feladatvégzések előtt. 
Feladatokhoz többféle megoldás keresése. 
Grafikonok készítése, olvasása. (osztályozás, szabályfelismerés, elemi algoritmus al-
kalmazása). 
Koordinátákat használó játékok megismerése, használata. 
Számpárokkal képek rajzolása. 
Halmazok közös tulajdonságának meghatározása. 
Helymeghatározás gyakorlati szituációkban. 
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Sorozatok, függvények – képességszintek 
 
Részterületek: Megértés, Sorozatalkotás, Szabályképzés, -felismerés, Függvények, Grafikonok 
 
Részterületek A szint 

 
B szint C szint D szint E szint 

Megértés A tanuló képes részt 
venni a közös tevé-
kenységben és a közös 
gondolkodásban. 

A tanuló képes felis-
merni elemek közt 
fennálló kapcsolato-
kat valóságos helyze-
tekben. 
 

A tanuló képes felis-
merni elemek közt 
fennálló kapcsolato-
kat valóságos helyze-
tekben és elvontabb 
adatok között. Eze-
ket ki tudja fejezni 
különféle módokon. 

  

Sorozatalkotás A tanuló képes tár-
gyak összehasonlítá-
sára mennyiségi tulaj-
donságok szerint. Ké-
pes a <, >, = jelek 
használatára. 
Meg tudja állapítani a 
több, kevesebb, 
ugyanannyi viszonyt. 
Képes tárgyak és hal-
mazok sorbarendezé-
sére mennyiségi relá-
ciók alapján.  

A tanuló képes meg-
kezdett sorozatot adott 
számtól folytatni, on-
nan tovább és vissza-
számlálni egyenlő lé-
pésekkel. 
Képes számok össze-
hasonlítására, szétvá-
logatására adott tulaj-
donság szerint (konk-
rétumokon való ta-
pasztalás alapján). 
Képes 6-12 elemből 
álló építményt, síkbeli 
kirakást lemásolni a 

A tanuló képes foly-
tatni adott szabályú 
sorozatokat, kiegé-
szíteni adott szabá-
lyú táblázatokat. 
Kérésre tudja ellen-
őrizni adott szabály 
érvényességét.  
Adott számpárok is-
meretében képes 
adott szabályokról 
kipróbálással dön-
teni, hogy alkalma-
sak-e számok közötti 

A tanuló képes sorba ál-
lítani megadott számo-
kat nagyság szerint nö-
vekvő és csökkenő sor-
rendben az egész szá-
mok körében. 
Képes sorminták és „te-
rülő minták” kirakására, 
folytatására; a síkbeli 
ritmus (szimmetriák) 
követésére. 
Képes folytatni adott 
szabályú sorozatokat, 
kiegészíteni adott sza-
bályú táblázatokat. 

A tanuló képes racioná-
lis számok helyét szám-
egyenesen megtalálni, 
nagyság szerint sorba 
állítani. 
Képes hiányos soroza-
tok folytatására a racio-
nális számok körében. 
Képes sorozatok, táblá-
zatok, grafikonok ada-
tainak leolvasására, hi-
ányzó adatok pótlására. 
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Képes a szélső elemek 
(leghosszabb, legki-
sebb...) kiválasztására. 
Képes az adott szám-
halmaz elemeit nö-
vekvő és csökkenő 
sorrendbe tenni. 

mintával megegyező 
elemekből. Tud sor-
mintát, síkmintát foly-
tatni. 

összefüggés leírá-
sára. 
Képes hiányos soro-
zatok kiegészítése 
1000-es számkörben. 
 

Tudja ellenőrizni adott, 
vagy talált, (megsejtett) 
szabály érvényességét. 
Képes hiányos soroza-
tok folytatására 10.000 
számkörben. 

Szabályképzés 
és -felismerés 

A tanuló képes felis-
merni összefüggéseket 
sorozatok elemei (raj-
zok, kirakások) között 
és képes a sorozat 
folytatására. 

A tanuló felismeri az 
összefüggéseket szám-
lálással, méréssel 
gyűjtött, vagy adott 
elemek sorozatában, 
táblázatában. Ezt ki 
tudja fejezni szóban, 
egyszerűbb esetekben 
nyíl-jelöléssel, nyitott 
mondattal. 

A tanuló képes össze-
függéseket találni 
számlálással, mérés-
sel gyűjtött vagy 
adott elemek soroza-
tában, táblázatában, 
ezt ki tudja fejezni 
szóban, nyíl-jelölés-
sel, nyitott mondat-
tal. Tudja képezni 
számsorozatok kü-
lönbség- és hánya-
dos-sorozatát, s ezzel 
jellemezni a sorozat 
„menetét”. 
Adott számpárok is-
meretében képes 
adott szabályokról 
kipróbálással dön-
teni, hogy alkalma-
sak-e számok közötti 

A tanuló képes kife-
jezni egyszerű szabály 
inverzét (a megfordított 
gép szabályát) táblázat 
segítségével. Képes el-
lenőrizni adott szabály 
érvényességét. Felismer 
összefüggéseket szám-
lálással, méréssel gyűj-
tött, vagy adott elemek 
sorozatában, táblázatá-
ban, ezt ki tudja fejezni 
szóban, egyszerűbb ese-
tekben nyíl-jelöléssel, 
nyitott mondattal. 

A tanuló képes egyszerű 
szabályt megérteni, és 
azt végrehajtani. Tud 
egyszerű szabály szerint 
egy elemhez hozzáren-
delt elemet (elemeket) 
megadni, egyszerű sza-
bállyal megadott soro-
zatot folytatni. 
Tud néhány elemmel 
(elempárral) megadott 
sorozathoz lehetséges 
szabályt keresni. Tud 
választani szöveghez 
nyitott mondatot, ábrát 
vagy más modellt. 
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összefüggés leírá-
sára. 

Függvények és 
grafikonok 

Képes grafikonokból 
adatok leolvasására. 

A tanuló képes függ-
vényre vezető szöve-
ges feladatokat meg-
oldani.  
Képes grafikonokból 
adatok leolvasására. 

A tanuló képes függ-
vényre vezető szöve-
ges feladatokat megol-
dani.  
Képes grafikonokból 
adatok leolvasására, 
kiegészítésére, a meg-
feleltetés szabályának 
megfogalmazására. 

A tanuló képes megér-
teni, hogy a jelzőszá-
mok rendezett számpá-
rok, az első, második 
jelzőszám – vagy az x, 
y koordináta – szavakat. 
Csoportos munkában 
képes egyszerű össze-
függésekhez a hozzátar-
tozó ponthalmazt meg-
keresni. 

A tanuló képes tájéko-
zódni a derékszögű ko-
ordináta-rendszernek 
az origó közelében lévő 
részében (–10 és +10 
közötti jelzőszámok). 
Ebben a tartományban 
képes adott pontok ko-
ordinátáit leolvasni, il-
letve adott számpárokat 
ábrázolni. 
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4. Geometria, mérés 

  
1. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 4. Geometria 

Előzetes tudás 
Formák közötti különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák 
közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása 
tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladattar-
tás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. Finommotorikus 
mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes és 
biztonságos eszközkezelés. A környezet megismerésének igénye. Mennyi-
ségfogalmak kialakítása a 100-as számkörben, mérések alkalmilag válasz-
tott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mé-
résekben. Irányok megismerése, alkalmazása. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Az egyenes és görbe vonal 
megismerése. 

Tudatos megfigyelés. 
Egyenes rajzolása vonalzóval. 
Objektumok alkotása szabadon. 

Környezetismeret: Közvet-
len környezet megfigyelése 
a testek formája szerint 
(egyenes és görbe vonalak 
keresése). 

A képszerkesztő program 
néhány rajzeszközének is-
merete, a funkciók azonosí-
tása, gyakorlati alkalma-
zása. 

A számítógép kezelése segítséggel.  

Tapasztalatgyűjtés egy-
szerű alakzatokról. 
Képnézegető programok al-
kalmazása. 

A megfigyelések megfogalmazása az 
alakzatok formájára vonatkozóan. 
Alakzatok másolása, összehasonlítása, 
annak eldöntése, hogy a létrehozott 
alakzat rendelkezik-e a kiválasztott tu-
lajdonsággal. 
A geometriai alakzatokhoz kapcsolódó 
képek megtekintése, készítése.  

Vizuális kultúra: Geomet-
riai alakzatok rajzolása, 
nyírása. A vizuális nyelv 
alapvető eszközeinek (pont, 
vonal, forma) használata és 
megkülönböztetése. Kom-
pozíció alkotása geometriai 
alakzatokból (mozaikkép). 

Tengelyesen tükrös alakzat 
előállítása hajtogatással, 
nyírással, megfigyelése tü-
kör segítségével. 
A tapasztalatok megfogal-
mazása. 

A tükrös alakzatokhoz kapcsolódó ké-
pek megtekintése, jellemzése. 

Környezetismeret: Alakza-
tok formájának megfigye-
lése a környezetünkben. 
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Sík- és térbeli alakzatok 
megfigyelése, szétváloga-
tása, megkülönböztetése. 

Síkidom és test különbségének megfi-
gyelése. 
Síkidomok előállítása hajtogatással, 
nyírással, rajzolással.  
Testek építése testekből másolással, 
vagy szóbeli utasítás alapján. 

Vizuális kultúra; Környe-
zetismeret:  
Tárgyak egymáshoz való 
viszonyának, helyzetének, 
arányának megfigyelése. 

Síkidomok (négyzet, tégla-
lap, háromszög, kör). 
Tulajdonságok, kapcsola-
tok, azonosságok és külön-
bözőségek. 

Síkidomok rajzolása szabadon és sza-
vakban megadott feltétel szerint. 
Összehasonlítás. 
Fejlesztőprogram használata formafel-
ismeréshez, azonosításhoz, megkülön-
böztetéshez. 

Technika és tervezés:  
Vonalzó használata. 

Testek (kocka, téglatest). 
Tulajdonságok, kapcsola-
tok, azonosságok és külön-
bözőségek. 

Testek válogatása és osztályozása meg-
adott szempontok szerint. 
Testek építése szabadon és adott felté-
telek szerint, tulajdonságaik megfigye-
lése.  
A tér- és síkbeli tájékozódó képesség 
alapozása érzékszervi megfigyelések 
segítségével. 
Szemponttartás. Kreativitás fejlesztése. 

Technika és tervezés:  
Testek építése. 

Tájékozódás, helymeghatá-
rozás, irányok, irányváltoz-
tatások. 

Mozgási memória fejlesztése nagymoz-
gással, mozgássor megismétlése. 
Térbeli tájékozódás fejlesztése. 
Tájékozódás síkban (pl. füzetben, 
könyvben, négyzethálós papíron). 
Interaktív programok használata. 

Környezetismeret:  
Az osztályterem elhelyez-
kedése az iskolában, az is-
kola elhelyezkedése a tele-
pülésen. 
Testnevelés: Térbeli tuda-
tosság, elhelyezkedés a tér-
ben, mozgásirány, útvonal, 
kiterjedés. 

Összehasonlítások a gya-
korlatban: rövidebb-hosz-
szabb, magasabb-alacso-
nyabb. 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülön-
böztetés. 
Együttműködő képesség fejlesztése (pl. 
tanulók magasságának összemérése). 

Környezetismeret: Közvet-
len környezetünk mérhető 
tulajdonságai. 

Hosszúság, tömeg, űrtarta-
lom idő.  
Mérőszám és mértékegy-
ség. 
Mérőeszközök. 
Mérések alkalmi és szab-
vány egységekkel: hosszú-
ság, tömeg, űrtartalom, idő. 

A becslés és mérés képességének fej-
lesztése gyakorlati tapasztalatszerzés 
alapján. Mérőeszközök használata gya-
korlati mérésekre. 
Azonos mennyiségek mérése külön-
böző mértékegységekkel. 
Különböző mennyiségek mérése azo-
nos egységgel. Mennyiségek közötti 

Testnevelés; Ének-zene:  
Időtartam mérése egységes 
tempójú mozgással, hang-
gal, szabványegységekkel.  
Környezetismeret: Hosszú-
ság, tömeg, űrtartalom, idő 
és mértékegységeik. 
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Szabvány mértékegységek 
megismerése: cm, dm, m, 
dkg, kg, cl, dl, l, perc, óra, 
nap, hét, hónap, év. 
Mennyiségek becslése. 

összefüggések megfigyeltetése tevé-
kenykedtetéssel. 

A gyerekeknek szóló legel-
terjedtebb elektronikus 
szolgáltatások megisme-
rése. 

Irányított keresés ma már nem haszná-
latos mértékegységekről. 

 

Átváltások szomszédos 
mértékegységek között, 
mérőszám és mértékegység 
viszonya. 

Mennyiségek közötti összefüggések 
megfigyelése. 
Tárgyak, személyek, alakzatok össze-
hasonlítása mennyiségi tulajdonságaik 
alapján (magasság, szélesség, hosszú-
ság, tömeg, űrtartalom). 
Interaktív programok használata. 

Környezetismeret; Tech-
nika és tervezés:  
Mérések a mindennapok-
ban. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság, űr-
tartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. Becslés, átváltás. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Térbeli és síkbeli alakzatok közös tulajdonságainak megfigyelése, a megfigye-
lés eredményének elmondása szóban. 
A térre és a síkra vonatkozó közlések megértésének gyakorlása mozgásos, tér-
beli és síkbeli tevékenységekkel. 
Közös tulajdonságok megállapítása; tulajdonság tagadása, a tagadott tulajdon-
ság, mint közös tulajdonság szerinti csoportosítások, tevékenységek. 
Testek építése szabadon, majd modell alapján. Válogatással, sorba rendezés 
közös tulajdonságok alapján.  
Térbeli alakzatok építések kockákból, téglatestekből. 
Síkidomok előállítása tevékenységgel szabadon és feltételek alapján. Váloga-
tás, sorba rendezés.  
Játékos síkbeli tapasztalatszerzések síktükörrel. 
Sorba rendezések, válogatások, csoportosítások a mérési eredmények alapján. 
Cselekvések, történések, jelenségek időtartamának összehasonlítása, összemé-
rése, sorba rendezése.  
Összefüggések, kapcsolatok felismertetése mennyiségek, mértékegységek és 
mérőszámok között. 
Szöveges feladatok számadatainak és szövegének összefüggése. 
Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó testének aktuális helyzetéhez képest. 
Előtte, mögötte, fölötte, alatta, jobbra, balra stb. irányok gyakorlása, kifejezé-
sek helyes használata. 
Testek és síkidomok megfigyelése változatos helyzetekben. 
Geometriai tulajdonságok érzékelése és megfogalmazása alkotások során.  
Testek építése másolással és tükrözéssel modellekről. 
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Síkidomok másolása, előállítása egy-két feltétel szerint: kirakás, befedés, má-
solás átlátszó papírral. 
Síkbeli alakzatok másolása vonalzó használattal.  
Tengelyes tükrözések síktükörrel, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 
2. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 4. Geometria 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 
Térbeli alakzatok. 
A test és a síkidom megkülönböztetése. 
Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mérték-
egységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átvál-
tások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüg-
gések felismerése. Mérőeszközök használata. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  
Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényle-
ges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és a valóság kapcso-
latának építése. Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata. Érzé-
kelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 
A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művészeti 
alkotásokon. Esztétikai érzék fejlesztése. A körző és a vonalzó célszerű 
használata. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitű-

dök 

Kapcsolódási pontok 
a NAT-hoz 

Egyenesek kölcsönös helyzetének 
megfigyelése tapasztalati úton: met-
sző és párhuzamos egyenesek. 
A szakasz fogalmának előkészítése. 
A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika és tervezés: 
hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és téglalap felis-
merése. 
A téglalap és négyzet tulajdonságai: 
csúcsok száma, oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek előál-
lítása rajzolással szabadon vagy 
egy-két tulajdonság megadásával. 
Egyedi tulajdonságok kiemelése. 
Formafelismerés, azonosítás, 
megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: moza-
ikkép alkotása előre el-
készített háromszögek, 
négyszögek felhaszná-
lásával. 

A képszerkesztő program néhány 
rajzeszközének ismerete, a funkciók 
azonosítása, gyakorlati alkalmazása. 
Egyszerű rajzok, ábrák elkészítése. 

A tanult síkidomok rajzolása kép-
szerkesztő program segítségével. 
A feladat megoldásához szüksé-
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A rajzos dokumentum nyomtatása. ges, mások által összeépített al-
kalmazói környezet használata. 

A téglalap és a négyzet kerületének 
kiszámítása. 

Ismeretek alkalmazása az újabb 
ismeretek megszerzésében. 

Környezetismeret: ke-
rületszámítás a közvet-
len környezetünkben 
(szoba, kert). 

Négyzet, téglalap területének mérése 
különféle egységekkel, területlefedés-
sel. 
A területszámítás fogalmának előké-
szítése. 

Többféle megoldási mód kere-
sése, az alternatív megoldások 
összevetése. 

Környezetismeret: ta-
pasztalatgyűjtés a min-
dennapi életből pl. sző-
nyegezés, burkolás a 
lakásban, kertben. 

A kör fogalmának tapasztalati előké-
szítése. 
 

A körző használata (játékos for-
mák készítése). 
Kör létrehozása, felismerése, jel-
lemzői. 

Ének-zene: körjátékok. 
Vizuális kultúra:  
a kör megjelenése mű-
vészeti alkotásokban. 

Az egybevágóság fogalmának előké-
szítése. 
 

Tengelyesen tükrös alakzatok lét-
rehozása tevékenységgel. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
Megfigyelések kifejezése váloga-
tással, megfogalmazással. 
A pontosság igényének felkel-
tése. 
Geometriai dinamikus szerkesz-
tőprogram használata interaktív 
táblán. 

Környezetismeret: 
szimmetria a termé-
szetben. 
Vizuális kultúra: szim-
metria a műalkotások-
ban. 

Tájékozódás síkban, térben. 
 

Tájékozódás pl. az iskolában és 
környékén. Mozgássor megismét-
lése, mozgási memória fejlesz-
tése. 
Térbeli tájékozódási képességet 
fejlesztő, egyszerű rajzolóprogra-
mok bemutatása. 
Egyszerű problémák megoldása 
részben tanári segítséggel, rész-
ben önállóan. 

Környezetismeret: tájé-
kozódás közvetlen kör-
nyezetünkben. Égtájak 
ismeretének gyakorlati 
alkalmazása. 

Testek geometriai tulajdonságai, há-
lója. 

Testek építése szabadon és adott 
feltételek szerint. 
Testek szétválogatása egy-két tu-
lajdonság szerint. 
Alkotóképesség fejlesztése. 
Kreatív gondolkodás fejlesztése. 
Térlátás fejlesztése az alakzatok 
különféle előállításával. 

Technika és tervezés: 
dobozokból bútorok 
építése. 
Vizuális kultúra:  
a körülöttünk lévő 
mesterséges és termé-
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Sík- és térgeometriai megfigyelé-
sek elemzése, megfogalmazása a 
tanult matematikai szaknyelv se-
gítségével. 

szetes környezet for-
mavilágának megfigye-
lése és rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka felismerése, jel-
lemzői. 
Rubik-kocka. 
Testháló kiterítése téglatest, kocka 
esetében. 
 

Megfigyelés, tulajdonságok 
számbavétele. 
Összehasonlítás, azonosságok, 
különbözőségek megállapítása. 
Finommotoros mozgáskoordiná-
ciók fejlesztése. 

Technika és tervezés: 
dobókocka, téglatest 
alakú doboz készítése. 

Készségfejlesztő oktatóprogramok, 
logikai játékok indítása, használata 
önállóan vagy segítséggel, belépés és 
szabályos kilépés a programból. 

Számítógépes játékok, egyszerű 
fejlesztő szoftverek 
megismertetése. 

 

A gömb felismerése, jellemzői. Tapasztalatgyűjtés. 
A gömb létrehozása. 

Technika és tervezés:  
gyurma vagy kókusz-
golyó készítése. 
Környezetismeret: 
gömb alakú gyümöl-
csök. 
Testnevelés: labdák. 

Mérések alkalmi egységekkel. 
Mérés szabvány egységekkel: mm, 
km, ml, cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a va-
lóság tárgyairól, alakzatokról, 
dolgokról. 
Mennyiségi jellemzők felisme-
rése, a különbségek észrevétele. 
Adott tárgy, elrendezés, kép más 
nézőpontból való elképzelése. 

Környezetismeret: gya-
korlati mérések közvet-
len környezetünkben 
(tömeg-, hosszúságmé-
rés). 
Csomagolóanyagok, 
dobozok tömege. 

Az idő mérése: másodperc. 
Időpont és időtartam megkülönbözte-
tése. 

Tájékozódás az időben: 
a múlt, jelen, jövő, mint folytono-
san változó fogalmak, pl. előtte, 
utána, korábban, később megér-
tése, használata. 
Időtartam mérése egyenletes tem-
pójú mozgással, hanggal, szabvá-
nyos egységekkel (másodperc, 
perc, óra, nap, hét, hónap, év). 
Fejlesztőprogram használata mé-
réshez. 
Időpont és időtartam tapasztalati 
úton történő megkülönböztetése.  
A családban történtek elhelyezése 
az időben. 

Testnevelés: mozgás 
adott időre. 
Ének-zene: metronóm. 
Környezetismeret; 
Technika és tervezés: 
napirend, családi ünne-
pek, események ismét-
lődése. 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
változó helyzetek, idő-
ben lejátszódó történé-
sek megfigyelése, az 
időbeliség tudatosítása. 
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Egység és mérőszám kapcsolata. Mé-
rés az egységek többszöröseivel. 
Át- és beváltások végrehajtott méré-
sek esetén. 
Átváltások szomszédos mértékegysé-
gek között. 
A mértékegységek használata és át-
váltása szöveges és számfeladatok-
ban. 

A pontosság mértékének kifeje-
zése gyakorlati mérésekben. 
A mértékegység és mérőszám 
kapcsolata, összefüggésük megfi-
gyelése és elmélyítése. 
Mérések a gyakorlatban, mérések 
a családban. 
Fejlesztőprogram használata mér-
tékegységek átváltásához. 

Technika és tervezés: 
elkészíthető munkada-
rabok megtervezése 
mérés és modellezés 
segítségével.  
 
Környezetismeret; 
Technika és tervezés: 
háztartásban használa-
tos gyakorlati mérések 
(sütés-főzés hozzáva-
lói). 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, téglalap, négyzet, 
kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, tükrös alakzat, időpont, időtartam, 
kör, gömb, mértékegység, tonna, másodperc, km, mm. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Testek építése szabadon, másolással, dobozokból, kockákból, gyurmából, mo-
dellező készlettel, adott feltételek szerint: legyen párhuzamos lapja vagy oldala, 
legyenek merőleges lapjai, oldalai, legyenek egybevágó lapjai. 
Testek szétválogatása egy és két tulajdonság szerint. 
A kocka és a téglatest összehasonlítása a négyzettel és téglalappal. 
Síkidomok előállítása kirakással, papírhajtogatással, vágással, vonalzó és körző 
használattal szabadon, másolással és egy-két feltétel megkötésével. 
Síkidomok tulajdonságainak összehasonlítása változatos gyakorlásokban. 
Konkrét mérések alkalmi és szabvány egységekkel szabadban, tanteremben, 
kisebb egységeken. 
Mérés az egységek többszöröseivel. 
Kerületmérés körülkerítéssel szabadban, tanteremben, lapokon. 
Kerületek kiszámítása méréssel, összeadással. 
Területmérés szabadban, tanteremben, lapokon lefedéssel.  
Szimmetriatengely megkeresése tükör segítségével.  
A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művészeti 
alkotásokon. 
Tengelyesen tükrös alakzatok előállítása tevékenységgel pl. hajtogatással, tü-
körrel.  
Tükörképek előállítása négyzetháló segítségével. 
Nagyítás, kicsinyítés, eltolások egyszerű esetekben: papírhajtogatással, rajzzal 
négyzetrácsos papíron. 
Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulaj-
donság alapján.  
Síkidomok tulajdonságainak összehasonlítása változatos gyakorlásokban. 
Egybevágó síkidomok előállítása eltolással, forgatással, tengelyes tükrözéssel. 
Párhuzamos- és merőleges egyenesek hajtogatása, rajzolása vonalzó és körző 
segítségével. 
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Mértékegység átváltások gyakorlati mérések esetében. 
A mértékegységek használata és átváltása szöveges és számfeladatokban. 

 
3. szakasz 

 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 4. Geometria 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakor-
lati példák). 
Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, jel-
lemzői. 
Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 
A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  
Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedés-
sel. 

A tematikai egység 
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 geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztés-
nél: adatfelvétel, vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, szerkesztés). 
Számolási készség fejlesztése.  
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 
A geometriai jelölések pontos használata.  
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, atti-

tűdök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

A tér elemei: pont, vonal, egyenes, 
félegyenes, szakasz, sík, szögtarto-
mány. 

A tanult térelemek felvétele és 
jelölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 
konvexitás. 
Síkidomok, sokszögek (háromszö-
gek, négyszögek) szemléletes fo-
galma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 
vizsgálata, közös tulajdonsá-
gok felismerése. 

Vizuális kultúra: Párhuzamos 
és merőleges egyenesek 
megfigyelése környezetünk-
ben. 
Hon- és népismeret: Népmű-
vészeti minták, formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 
adott tulajdonságú pontok kere-
sése. 
Két pont, pont és egyenes távol-
sága. 

Körző, vonalzók helyes hasz-
nálata, két vonalzóval párhu-
zamosok, merőlegesek rajzo-
lása.  

Vizuális kultúra: térbeli tár-
gyak síkbeli megjelenítése. 
Matematikatörténet: Bolyai 
János, Bolyai Farkas 
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Két egyenes távolsága. 
Adott feltételeknek megfelelő 
ponthalmazok. 
 

Törekvés a szaknyelv helyes 
használatára (legalább, legfel-
jebb, nem nagyobb, nem ki-
sebb). 
Az érdeklődés felkeltése a ma-
tematika értékeinek, eredmé-
nyeinek megismerésére. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 
Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

Körök, minták megjelenésé-
nek vizsgálata a környezetünk-
ben, előfordulásuk a Vizuális 
kultúraben és a gyakorlati élet-
ben. 
Díszítőminták szerkesztése 
körzővel. 

Természetismeret: A föld-
gömb. 
Testnevelés: Tornaszerek: 
labdák, karikák stb. 
Vizuális kultúra: Építészet-
ben alkalmazott térlefedő le-
hetőségek (kupolák, víztor-
nyok stb.). 
Hon- és népismeret: Népmű-
vészeti minták, formák. 

Két ponttól egyenlő távolságra 
levő pontok. 
Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 
fejlesztése.  
Pontosság igényének fejlesz-
tése. 

 

A szög fogalma, mérése. Szögfaj-
ták. 
A szög jelölése, betűzése. 
Szögmásolás, szögfelezés. 
Nevezetes szögek szerkesztése: 
30°, 60°, 90°, 120°. 
 

Szögmérő használata. Foga-
lomalkotás képességének ki-
alakítása, fejlesztése. 
Törekvés a pontos munkavég-
zésre. 
A szerkesztés gondolatmene-
tének tagolása. 
Az érdeklődés felkeltése a ma-
tematika értékeinek, eredmé-
nyeinek megismerésére. 

Történelem, Állampolgári is-
meretek:  
Görög „abc” betűinek hasz-
nálata. Matematikatörténet: 
Görög betűk használata a 
szögek jelölésére, a hatvanas 
számrendszer kapcsolata a 
szög mérésével. 

Adott egyenesre merőleges szer-
kesztése. 
Adott egyenessel párhuzamos szer-
kesztése. 
Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak 
mélyebb megértéséhez. 

Technika és tervezés; Vizuá-
lis kultúra:  
Párhuzamos és merőleges 
egyenesek megfigyelése kör-
nyezetünkben (sínpár, épüle-
tek, bútorok, képkeretek stb. 
élei). 

Téglalap, négyzet kerülete, terü-
lete. 

Adott alakzatok kerületének, 
területének meghatározása 
méréssel, számolással. 
Számolási készség fejlesztése. 

Technika és tervezés:  
Udvarok, telkek kerülete. Az 
iskola és az otthon helyisége-
inek alapterülete. 
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Háromszögek csoportosítása olda-
lak és szögek szerint. 
A háromszög magasságának fo-
galma. 

Tulajdonságok megfigyelése, 
összehasonlítása. Csoportosí-
tás. 
Halmazszemlélet fejlesztése. 

Vizuális kultúra: Speciális 
háromszögek a művészetben. 

Négyszögek, speciális négyszögek 
(trapéz, paralelogramma, deltoid, 
rombusz) megismerése. 

Az alakzatok előállítása hajto-
gatással, nyírással, rajzzal. 
Alakzatok tulajdonságainak 
kiemelése, összehasonlítás, 
azonosítás, megkülönböztetés, 
osztályokba sorolás különféle 
tulajdonságok szerint. 

 

Háromszög, négyszög, sokszög 
belső és külső szögeinek összege. 

A háromszög belső és külső 
szögeinek összegére vonat-
kozó ismeretek megszerzése 
tapasztalati úton.  
Az összefüggések megfigyel-
tetése hajtogatással, méréssel, 
tépkedéssel. 
Megfigyelőképesség fejlesz-
tése. 

 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 
speciális négyszögek szerkesztése, 
egyszerűbb esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 
Pontos munkavégzésre törek-
vés. 
Esztétikai érzék fejlesztése. 
A szerkesztés gondolatmene-
tének tagolása. 

Technika és tervezés:  
Megfelelő eszközök segítsé-
gével figyelmes, pontos 
munkavégzés. 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása mérés-
sel, számolással. 
A matematika és gyakorlati 
élet közötti kapcsolat felisme-
rése. 

 

Kocka, téglatest, hasáb, gúla, 
gömb tulajdonságai, hálója. 
Téglatest (kocka), egyenes hasáb 
felszínének és térfogatának kiszá-
mítása.  

Testek építése, tulajdonságaik 
vizsgálata. 
Rendszerező képesség, hal-
mazszemlélet fejlesztése. 
Testek csoportosítása adott tu-
lajdonságok alapján. 
Térszemlélet fejlesztése térbeli 
analógiák keresésével. 

Technika és tervezés: Tégla-
test készítése, tulajdonságai-
nak vizsgálata. 
Vizuális kultúra: Egyszerű 
tárgyak, geometriai alakza-
tok tervezése, makettek ké-
szítése. 

A tengelyes tükrözés. 
Egyszerű alakzatok tengelyes tü-
körképének megszerkesztése.  

Szimmetrikus ábrák készítése. 
Tükrözés körzővel, vonalzó-
val. 

Technika és tervezés:  
Megfelelő eszközök segítsé-
gével figyelmes, pontos 
munkavégzés. 
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A tengelyes tükrözés tulajdonsá-
gai. 

Tükrözés koordináta-rendszer-
ben. 
Transzformációs szemlélet fej-
lesztése. 

Tengelyesen szimmetrikus alakza-
tok. 
Tengelyesen szimmetrikus három-
szögek, négyszögek (deltoid, rom-
busz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), 
sokszögek. 
A kör. 

A tengelyes szimmetria vizs-
gálata hajtogatással, tükörrel. 
A szimmetria felismerése a 
természetben és a művészet-
ben. 

Vizuális kultúra; természetis-
meret: Tengelyesen szimmet-
rikus alakzatok megfigye-
lése, vizsgálata a műalkotá-
sokban. 

Derékszögű háromszög és tenge-
lyesen szimmetrikus háromszögek, 
négyszögek területe. Pitagórasz té-
tel 
Terület meghatározás átdarabolás-
sal. 

Megfigyelőképesség fejlesz-
tése. 

 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szög-
fajták. 
Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 
Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 
Konvexitás. 
Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat, magasság. 
Tengelyes tükrözés, szimmetria. 
Egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, húrtrapéz, deltoid, rom-
busz. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Pontrácson síkidomok keresése. 
Mérések, távolság és terület számítása, becslése. 
Síkminták készítése. 
Sík hézagmentes kitöltése egybevágó síkidomokkal. 
Sík parkettázásának tervezése és végrehajtása. 
Síkminták színezése. 
Távolság becslése. 
Érdekes területszámítási feladatok megoldása átdarabolással. 
Szakaszfelező merőleges szerkesztése. 
Szakasz felezőpontjának megkeresése. 
Szögfelező szerkesztése. 
Adott egyenesre merőleges szerkesztése. 
Szabályos háromszög, négyszög, hatszög és nyolcszög szerkesztése. 
Modellalkotás: 
A Lénárt-féle gömbök használata. 
A síkban a hely meghatározására alternatív modellek alkotása és összehasonlí-
tása. 
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A Google Earth, mint modell. 
Térképolvasás. 
Térképek készítése. 
Térbeli mérési adatok felhasználása számításokban. 
Tájékozódást segítő eszközök (pl. iránytű) használata. 
Távolságok meghatározása térkép segítségével. 
Testek szerkezetének felismerése, rekonstruálás. 
Folyó szélességének, épület magasságának meghatározása. 
Test felszínének meghatározása a határoló lapok területéből méréssel. 
Terület és térfogat nagyságára vonatkozó becslések. 
Különböző mértékegységek esetén nagyságrendi becslések. 
Szimmetria tulajdonságok megfigyelése. 
A megfigyelt szimmetria tulajdonságokból a szerkesztés tulajdonságainak 
megalkotása. 
Sík parkettázásának tervezése szimmetrikus sokszögekkel. 
Intarziás parketták tanulmányozása és tervezése. 
Tükröződés a vízben. 
Természetbeli szimmetriák megfigyelése. 
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Geometria, mérés – képességszintek 
 
Részterületek: Tapasztalatszerzés, Geometriai fogalmak, Alkotás síkban és térben, A síkgeometria alapjai, Térgeometria, testépítés, 
Geometriai transzformációk, Mérés a geometriában, Szerkesztés, Helymeghatározás síkban és térben 
 
Részterü-
letek 

A szint 
 

B szint C szint D szint E szint F szint G szint 

Tapaszta-
latszerzés 

A tanuló képes 
egyszerű utasítá-
sok, megérté-
sére, követésére, 
a tevékenység-
gel kapcsolatos 
kérdések megér-
tésére.  

A tanuló képes a 
közös tevékeny-
ségekben való 
aktív részvé-
telre. 

A tanuló képes 
szétválogatni 
megnevezett 
geometriai tu-
lajdonság sze-
rint a gyűjtött, 
megalkotott 
testeket, síkido-
mokat. 

A tanuló képes 
alakzatokat ösz-
szehasonlítani 
összképük alap-
ján különféle 
helyzetükben. 

A tanuló képes 
felismerni az 
alak és az állás 
változását. 

  

Geomet-
riai fogal-
mak 

A tanuló képes a 
megismert teste-
ket és a síkido-
mokat megne-
vezni segítség-
gel. 
 

A tanuló képes 
néhány egyszerű 
formát önállóan 
megnevezni, az 
alakzat részei-
nek tulajdonsá-
gai alapján rá-
mutatni a külön-
böző-ségükre. 
Ismeri a négyzet 
és téglalap fo-
galmát, tulaj-
donságait. 

A tanuló képes 
felismerni a tég-
latestet és a tég-
lalapot különféle 
helyzetekben is. 
Ismeri a megis-
mert testek és a 
síkidomok ne-
vét.  
Figyelme kiter-
jed adott térbeli 
és síkbeli alak-
zatokra jellemző 

A tanuló képes 
felismerni a tég-
lalapot, négyze-
tet, téglatestet, 
kockát. Helye-
sen használja 
ezeket a szava-
kat. 
Képes a tégla-
test, a kocka, a 
téglalap legfon-

A tanuló képes 
téglatest és a 
kocka, a tégla-
lap és a négyzet 
fogalmak egy-
máshoz való vi-
szonyát megne-
vezni, azokat 
egymástól meg-
különböztetni. 
Ismeri a szim-
metrikus négy-

A tanuló képes 
megnevezni a 
szakasz és az 
egyenes, a sík, a 
félsík, az él, a 
csúcs, a lap, a 
szög, az oldal, a 
tartomány sza-
vakat és jelen-
tésüket azono-
sítani, illetve 
megkülönböz-
tetni. 

A tanuló képes 
megnevezni a 
konvex, a kon-
káv szavakat és 
jelentésüket 
azonosítani, il-
letve megkü-
lönböztetni. 
Ismeri a szögfe-
lező és súlyvo-
nal fogalmakat. 
Ismeri és érti a 
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azonos és külön-
böző tulajdonsá-
gok felismeré-
sére. 

tosabb tulajdon-
ságait megne-
vezni. 
Ismeri a geomet-
riában használt 
nem- és fajfo-
galmakat. 

szögek elneve-
zéseit, tud a 
szimmetria 
alapján a tulaj-
donságokra kö-
vetkeztetni. 

Képes fogalmat 
alkotni a sík, a 
félsík, az egye-
nes, a félegye-
nes határtalansá-
gáról. 
Tudja, hogy 
egy háromszög-
ben a nagyobb 
szöggel szem-
ben nagyobb 
oldal van. 

téglatest térfo-
gatképletét 
Ismeri az 
egyenlő szárú, 
illetve egyenlő 
oldalú három-
szög kifejezése-
ket. 

Alkotás 
síkban 
és térben 

A tanuló képes 
adott építőele-
mekből (testek-
ből) építeni, mo-
zaiklapokból 
formát, mintát 
kirakni szaba-
don. 

A tanuló képes 
adott feltételnek 
megfelelő alko-
tást létrehozni 
építőelemekből, 
mozaiklapokból 
szabadon. 
Tud sormintát, 
síkmintát foly-
tatni, tud má-
solni más ele-
mek felhaszná-
lásával. 

A tanuló képes 
egyszerre 2-3 
feltételnek meg-
felelő térbeli és 
síkbeli alakzat 
létrehozására sa-
ját fantáziája 
szerint. 
Tévedését tudja 
korrigálni. 
 

A tanuló képes 
egyszerűbb ese-
tekben adott fel-
tételeknek meg-
felelő minél 
többféle alakza-
tot megalkotni, 
és meg tudja 
ítélni, hogy a 
létrehozott 
konstrukciók 
rendelkeznek-e 
a megadott felté-
telekkel. 

A tanuló képes 
több elemből 
álló építményt, 
síkbeli formát 
lemásolni a min-
tával megegyező 
elemekből. 
Jó gyakorlottsá-
got ér el a térbeli 
és síkbeli alkotá-
sokban. 

A tanuló képes 
alkotásában 
követni a szó-
ban adott felté-
telt, feltétele-
ket. 

 

A síkgeo-
metria 
alapjai; 

A tanuló képes 
sor- és síkmintá-
kon érzékelni a 

A tanuló képes 
két-két alakzatot 
összehasonlítani 

A tanuló képes 
hajtogatással 
megmutatni egy 

A tanuló ismeri 
a téglatest, 
kocka, gömb – 

A tanuló képes 
az alakzatokat 
egybevágóság és 

A tanuló képes 
felismerni, 
hogy pont és 

Tudja, hogy a 
kör és egyenes, 
valamint két kör 
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Térgeo-
metria, 
testépítés 

tükröződő nyu-
galmat, ritmust, 
dinamikát. 
Tudja szétválo-
gatni megneve-
zett geometriai 
tulajdonság sze-
rint a gyűjtött, 
megalkotott tes-
teket, síkidomo-
kat. 

– azonosítani, 
megkülönböz-
tetni – néhány 
megismert tulaj-
donság szerint. 
Tud néhány egy-
szerű, megne-
vezhető tulaj-
donság alapján 
rámutatni az 
alakzat részei-
nek különböző-
ségére. 

négyszögről, 
hogy az négyzet 
vagy téglalap. 
Összképben és a 
két kéz mozgá-
sával meg tudja 
különböztetni 
egy tárgy, sík-
idom tükörképét 
az eltolással ka-
pott (az eredeti-
vel egyállású) 
képtől. 
Felismeri tár-
gyak, síkidomok 
tükörszimmetri-
áját. 

téglalap, négy-
zet, kör fogal-
mait, képes azok 
megkülönbözte-
tésére. 
Elképzelés után 
ki tudja rakni 
egyszerű térbeli, 
síkbeli alakzat 
tükörképét, kira-
kását ellenőrizni 
tudja zsebtükör-
rel. 

hasonlóság sze-
rint azonosítani, 
megkülönböz-
tetni összképük 
alapján külön-
féle  
elforgatott hely-
zetükben is. 
Néhány adott, 
megnevezhető 
(pl. az alak-
jukra, oldalmé-
retekre, szögek 
nagyságára vo-
natkozó) tulaj-
donságuk alap-
ján képes rá-
mutatni az 
alakzatok ré-
szeinek külön-
böző-ségére. 

egyenes között 
a legrövidebb 
szakasz a merő-
leges, és hogy 
ennek hossza a 
pont és egyenes 
távolsága. 
Ismeri a pont-
tól és egyenes-
től adott távol-
ságra, annál 
közelebb, il-
letve távolabb 
levő pontok ál-
tal alkotott hal-
mazokat. 

hogyan helyez-
kedhet el egy-
máshoz képest. 
Érti a szögtarto-
mány fogalmát, 
származtatásait, 
ismeri a szögek 
fajtáit. 
 

Geomet-
riai transz-
for- 
mációk 

A tanuló képes 
felismerni, és 
egyszerű esetek-
ben előállítani 
egy alakzat tü-
körképét, eltolt 
képét, elforga-

A tanuló képes a 
sík mozgatásá-
val végrehajtani 
a tengelyes tük-
rözést, az elto-
lást segítséggel. 

A tanuló képes 
tengelyesen 
szimmetrikus 
alakzatok felis-
merésére, a tü-
körkép előállítá-

A tanuló képes 
egymásnak 
megfelelő rész-
leteket – szaka-
szokat, ponto-
kat, köríveket, 
szögeket találni 
szimmetrikus 

A tanuló képes 
tengelyesen 
szimmetrikus 
alakzatok felis-
merésére, a tü-
körkép előállí-
tására körző-
vel, vonalzóval 

A tanuló képes 
létrehozni adott 
egyszerű alak-
zathoz hasonlót 
(ugyanolyan 
alakút) építés-
sel, kirakással, 

 



188 
 

tottját kirakás-
sal, megépítés-
sel, a sík mozga-
tásával. 

sára másolópa-
pírral egyszerű 
esetekben.   
 

alakzatokon, ké-
pen és tükörké-
pén. 

egyszerű ese-
tekben. 

nagyított, kicsi-
nyített elemek-
kel és az erede-
tivel egybevágó 
elemekkel is. 
Ezeket meg 
tudja külön-
böztetni a nyúj-
tott, zsugorí-
tott, torzított 
alakzattól. 

Mérés a 
geometriá-
ban 

A tanuló képes 
egyszerű hosz-
szúságmérésre 
alkalmi egysé-
gek kirakásával 
és megszámlálá-
sával. 

A tanuló képes 
hosszúságokat, 
területeket, tér-
fogatokat, szö-
geket összeha-
sonlítani, össze-
mérni, alkalmi 
egységekkel be-
csülni, meg- és 
kimérni. 
 
 

A tanuló képes 
alakzatok terüle-
tét kirakással 
megbecsülni. 
Képes testek tér-
fogatát kirakás-
sal, átöntögetés-
sel megbecsülni, 
térfogatokat ösz-
szehasonlítani. 
Ismeri a hosszú-
ságmérés mér-
tékegységeit. 

A tanulónak jó, 
közelítő elkép-
zelése van azok-
nak a mérték-
egységeknek a 
nagyságáról, 
amelyekkel 
rendszeresen ta-
lálkozik. 
Tudja ezek köré-
ben a szomszé-
dos mértékegy-
ségek közötti vi-
szonyokat mérő-
eszközökről le-
olvasni, és mate-
matikai formulá-
val leírni. 

A tanuló képes 
kiválasztani azo-
kat a mérőesz-
közöket, mérték-
egységeket, me-
lyek a kerület, a 
terület, illetve a 
felszín és a tér-
fogat mérésére 
alkalmasak. 
Ismeri és érti a 
téglalap és a 
négyzet kerület- 
és területképle-
tét. 
Tudja a sokszö-
gek kerületét 
körző, vonalzó 

A tanuló képes a 
deltoid területét 
az egyenlőszárú 
háromszögek, 
vagy közvetle-
nül téglalap te-
rületére vissza-
vezetni. 
Tudja, hogy egy 
derékszögű há-
romszög területe 
fele a befogói 
által alkotott 
téglalapénak.  
Tudja ennek te-
rületét kiszá-
molni.  

A tanuló képes 
téglatestekből 
épített testek 
felszínét és tér-
fogatát kiszá-
molni. Tud mé-
réseket végezni 
a hosszúság, a 
területek és tér-
fogat körében. 
Képes kiszámí-
tani háromszö-
gek és négyszö-
gek ismeretlen 
szögeit. Ismeri 
és érti a tégla-
test térfogat-
képletét. 
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Ezek alapján ké-
pes kicsit távo-
labbi egységek 
viszonyára kö-
vetkeztetni. 
 

segítségével ki-
elégítő pontos-
sággal mérni.   

Tudja egyenlő-
szárú háromszög 
területét a derék-
szögű három-
szög, vagy köz-
vetlenül a tégla-
lap területére 
visszavezetni. 

Ismeri és köze-
lítőleg felismeri 
a térfogat egy-
szerű, standard 
mértékegysé-
geit. 
Tud szakaszt és 
szöget mérni. 

Szerkesz-
tés 

A tanuló képes 
használni egy-
szerű rajzolás-
ban a sablont, 
vonalzót. 

A tanuló képes 
használni a vo-
nalzót, a körzőt. 
Tud egyenest, 
szakaszt, fél-
egyenest kije-
lölni, kört kör-
zővel megszer-
keszteni. 

A tanuló képes 
egy alakzat tü-
körképét, eltolt 
képét, elforga-
tottját előállítani 
kirakással, meg-
építéssel, a sík 
mozgatásával.  
 

A tanuló képes 
oldalakból és 
szögekből egy-
szerű esetekben 
háromszöget, 
tükrös négyszö-
get szerkeszteni. 
Jártasságot sze-
rez a körző 
használatában. 

A tanuló képes 
egy egyenesre, 
szakaszra merő-
legest állítani.  
Tud merőlegest 
és párhuzamost, 
téglalapot, négy-
zetet előállítani 
vonalzóval és 
hajtogatással is. 

A tanuló képes 
egy egyenesre 
merőleges egye-
nest szerkeszteni 
külső pontból is, 
tud szakaszfe-
lező merőlegest 
és szögfelezőt 
szerkeszteni. 
Képes párhuza-
mos egyenes 
pár, sáv előállí-
tására két vo-
nalzó segítségé-
vel. 

A tanuló képes 
szimmetrikus 
háromszögeket, 
négyszögeket 
szerkeszteni. 
Meg tudja szer-
keszteni egy 
háromszög 
adott oldalhoz 
tartozó magas-
ságát. 
Képes szerkesz-
téssel egysze-
rűbb alakzatok 
másolására. 
Tudja a szer-
kesztéseknél al-
kalmazni a há-
romszög-egyen-
lőtlen-séget. 
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Helymeg-
határozás 
síkban és 
térben 

A tanuló képes 
biztonságos 
mozgásos tájé-
kozódásra. 
Érti az irányokat 
kifejező szava-
kat, képes azok 
követésére moz-
gásokban, tudja 
használni azokat 
elvégzett vagy 
képzelt mozgás 
megadására. 
 

A tanuló képes 
mozgással, rajz-
zal, egyszerűbb 
esetekben kép-
zeletben, utasítá-
sok alapján 
megtalálni kitű-
zött helyeket. 
Ennek alapján 
elér célpontokat. 
 

A tanuló képes 
biztonságosan 
tájékozódni az 
iskola környé-
kén és a lakóhe-
lyen, egyszerű 
térképeken. 

A tanuló képes 
biztonságos 
mozgásos tájé-
kozódásra.  
Képes a környe-
zetében megje-
lölt útvonalak és 
azokról készített 
egyszerű térké-
pek összekap-
csolására; bejárt 
útvonalon készí-
tett fotók kivá-
lasztására. 

A tanuló képes 
eligazodni a 
síkban, göm-
bön irány és tá-
volság meg-
adása szerint, 
illetve más két 
adat alapján; 
térben 3 (füg-
getlen) adat 
szerint. 
Tudja azonosí-
tani, megkülön-
böztetni a moz-
gás irányát és 
síkban az alak-
zatok állását. 
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5. Valószínűség, statisztika 
 

1. szakasz 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 

5. Valószínűség, statisztika 

Előzetes tudás Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről. 
A tematikai egység 

fejlesztési céljai 
A világ megismerésének igénye. Megfigyelések. Önismeret: pontosság, tervsze-
rűség, monotonitás tűrése. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási 
pontok a 
NAT-hoz 

Valószínűségi megfigyelések, játé-
kok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek iránti érdeklődés 
felkeltése matematikai játékok segítségével. 
Sejtések megfogalmazása, divergens gondolko-
dás. 

 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a 
biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 
A gondolkodás és a nyelv összefonódása. 

 

Események, ismétlődések játékos te-
vékenység során. 

Célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése.  

A lehetetlen fogalmának tapasztalati 
előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos megválasztásával a kör-
nyezettudatos gondolkodás fejlesztése. 

 

Statisztika. 
Adatok gyűjtése megfigyelt történé-
sekről, mért vagy számlált adatok le-
jegyzése táblázatba. 
 

Események megfigyelése. 
Szokások kialakítása az adatok lejegyzésére. 
Adatokról megállapítások megfogalmazása: 
egyenlő adatok, legkisebb, legnagyobb adat ki-
választása. 
Adatgyűjtés elektronikus információforrások se-
gítségével. Információforrások, adattárak hasz-
nálata. 

 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Adatok gyűjtése, ábrázolása. Pl. oszlop és síkdiagram építése kockákból, dobozok-
ból, lapokból stb. 
Adatok gyűjtése, ábrázolása és leolvasása és értelmezése táblázatból, oszlopdiag-
ramról, grafikonról. 
Sejtések, találgatások, próbálgatások megfogalmazása és az eredmények összevetése 
szóban. 
Valószínűség fogalmainak alapozása játékos, változatos formában és tevékenység-
gel, használatuk játékos és valódi feladathelyzetekben. 
Események valószínű lejátszódásának elképzelése, eljátszása, történés visszaidézése.  
Gyűjtött adatok elhelyezése egyszerű táblázatokban, jelölésük egyszerű grafikonon, 
az adatokból elemi diagrammok készítése. 
Diagrammok, táblázatok, grafikonok leolvasása egyszerű estekben. 
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2. szakasz 
 

Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 5. Valószínűség, statisztika 

Előzetes tudás 
Adatokról megállapítások megfogalmazása. 
Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 
Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitű-

dök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, 
rendezése, rögzítése, ábrázolása 
grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével ké-
sőbbi fogalomalkotás előkészí-
tése. 
A képi grafikus információk fel-
dolgozása, forráskezelés. 

Környezetismeret: Meteo-
rológiai adatok lejegyzése, 
ábrázolása. 

Számtani közép, átlag fogalmának 
bevezetése. 
 

Néhány szám számtani közepé-
nek értelmezése, az „átlag” fo-
galmának bevezetése, haszná-
lata adatok együttesének jellem-
zésére. 

Környezetismeret: Hőmér-
sékleti és csapadékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a lehetet-
len események értelmezése. 
 

Próbálgatások, sejtések, indok-
lások, tippelések, tárgyi tevé-
kenységek.  
A lehetséges és lehetetlen ta-
pasztalati úton való értelmezése.  
A biztos és véletlen megkülön-
böztetése. 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 
megfigyelések. Gyakoriság. 
Oszlopdiagram. 
A valószínűség fogalmának ta-
pasztalati előkészítése. 
 

Események gyakoriságának 
megállapítása kísérletek végzés-
ével, ábrázolása oszlopdiagra-
mon. 
Sejtés megfogalmazása adott 
számú kísérletben.  
A kísérleti eredmények össze-
vetése a sejtéssel, az eltérés 
megállapítása és magyarázata. 
A gyakoriság, a valószínű, ke-
vésbé valószínű értelmezése 
gyakorlati példákon. 
Információszerzés az internet-
ről, irányított keresés. 

Környezetismeret: Termé-
szeti jelenségek előfordu-
lása és valószínűsége. 
Magyar nyelv és irodalom: 
A kifejezőkészség alakítása 
(világos, rövid megfogal-
mazás). 
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Diagramokhoz kapcsolódó in-
formációk keresése, értelme-
zése. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 
Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Próbálgatások, kísérletek, játékok alapján a lehetséges esetek keresése.  
Tapasztalatok, várható események megfogalmazása szóban. 
Sejtések, indoklások megfogalmazása.  
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos események eldöntése egyszerűbb ese-
tekben.  
Statisztikai adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, értelmezése, elemzése.  
Táblázatok, grafikonok leolvasása, készítése.  
Igaz, hamis állítások megfogalmazása. 
Adatok gyűjtése, rendezése, szélsőértékek és leggyakoribb adat megkeresése.  
Adatok megjelenítése egyszerű táblázatokban. 
Egyszerű diagrammok, grafikonok leolvasása. 
Egyszerű grafikonok, oszlopdiagramok készítése, színezése. 

  



194 
 

3. szakasz 
 

Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 5. Valószínűség, statisztika 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, 
de nem biztos. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség 
fejlesztése. 

Ismeretek: 
problémák, jelenségek 

Fejlesztési követelmények: 
képességek, készségek, attitűdök 

Kapcsolódási pontok a 
NAT-hoz 

Valószínűségi játékok és kí-
sérletek dobókockák, pénzér-
mék segítségével (biztos, lehe-
tetlen esemény). 

Valószínűségi és statisztikai alapfo-
galmak szemléleti alapon történő ki-
alakítása. 
A figyelem tartósságának fejlesztése. 
Kommunikáció és együttműködési 
készség fejlesztése a páros, illetve 
csoportmunkákban. 
Valószínűségi kísérletek végrehajtása. 

 

Adatok tervszerű gyűjtése, ren-
dezése.  
Egyszerű diagramok, értelme-
zése, táblázatok olvasása, ké-
szítése. 

Tudatos és célirányos figyelem gya-
korlása. 
Elemzőképesség fejlesztése a napi 
sajtóban, különböző kiadványokban 
található grafikonok, táblázatok fel-
használásával. 

Technika és tervezés:  
Menetrend adatainak ér-
telmezése; kalóriatáblázat 
vizsgálata. 
Digitális kultúra: Adatke-
zelés, adatfeldolgozás, in-
formáció-megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat 
esetén (számtani közép). 

Az átlag lényegének megértése. Szá-
molási készség fejlődése. 

Természetismeret: Időjá-
rási átlagok (csapadék, 
hőingadozás, napi, havi, 
évi középhőmérséklet). 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

Ajánlott egyéb 
tevékenységek 

Próbálgatások, kísérletek, játékok alapján a lehetséges esetek keresése.  
Tapasztalatok, várható események megfogalmazása szóban.   
Sejtések, indoklások megfogalmazása.   
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos események eldöntése egyszerűbb ese-
tekben. 
Statisztikai adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, értelmezése, elemzése.  
Táblázatok, grafikonok leolvasása, készítése.  
Igaz, hamis állítások megfogalmazása.   
Adatok gyűjtése, rendezése, szélsőértékek és leggyakoribb adat megkeresése.  
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Számtani közép és átlagszámítások. 
Sejtések megfogalmazása, összevetése a kísérleti eredményekkel, az eltérések 
megfigyelése, magyarázata. 
Statisztikai adatok gyűjtése, rögzítése.  
Diagramok, grafikonok leolvasása és készítése egyszerűbb esetekben, értelme-
zésük. 
Statisztikai megfigyelések. 
Néhány rövid irodalmi alkotás statisztikai elemzése. 
Modellalkotás. 
Statisztikai sokasághoz lehetséges ismérvek keresése. 
A sokaság elemeinek statisztikai ismérvek szerinti osztályba sorolása. 
A megfigyelt kapcsolatok ábrázolása. 
A derékszögű koordinátarendszer, mint modell használata. 
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Valószínűség, Statisztika – képességszintek 
 
Részterüle-
tek 

A szint B szint C szint D szint E szint 

Adatsokasá-
gok gyűjtése, 
rendezése, 
ábrázolása 

A tanuló képes a so-
rozatok, táblázatok, 
grafikonok adatainak 
leolvasására. Képes 
a biztos, lehetetlen 
és véletlen esemé-
nyek megkülönböz-
tetésére egyszerű, 
megfigyelt, elját-
szott szituációkban. 
Képes a sorozatok, 
táblázatok, grafiko-
nok adatainak leol-
vasására. 

A tanuló képes a kísér-
leti adatok összegyűjté-
sére, rendezésére, rögzí-
tésére. Sejtéseit össze 
tudja vetni a megfigyelt 
és a kísérletben gyűjtött 
adatok gyakoriságával. 
Jó gyakorlottságot ér el a 
kísérleti adatok rendezés-
ében, szemléletes rögzí-
tésében. Létre tud hozni 
adott feltételnek megfe-
lelő konstrukciókat. 
Ezeket azonosítja egy-
mással, megkülönböz-
teti egymástól, összeveti 
a feltételekkel. A létre-
hozott objektumokat ren-
dezni tudja valamilyen 
(önállóan megalkotott, 
vagy követett) rend sze-
rint. Ki tudja egészíteni a 
rendszert a hiányzó lehe-
tőségek megkeresésével. 
Alkotásaiban törekszik a 

A tanuló képes egy-
szerű jelenségekről 
információkat gyűj-
teni és közvetíteni 
adatok sorozatba, 
táblázatba rendezés-
ével és grafikonkészí-
téssel. 
Egyszerű adatsokaság 
jellemzésére értően 
használja a középső 
adatot és az adatok 
számtani közepét (át-
lagát). Kísérleti ta-
pasztalatok alapján 
tud sejtéseket megfo-
galmazni véletlen ese-
mények valószínűsé-
gének összehasonlítá-
sára vonatkozóan, és 
össze tudja vetni sejté-
seit megfigyelt és kí-
sérletben gyűjtött ada-
tok gyakoriságával. 

A tanuló képes ada-
tokat elrendezni so-
rozatba, táblázatba, 
ábrázolni tudja azo-
kat grafikonon. 
Sorozatból, táblá-
zatból, grafikonról 
adatokat visszaol-
vas. Talál az egész 
adat-együttest jel-
lemző adatokat (pl. 
a nagyság szerinti 
középsőt,  
legnagyobb, legki-
sebb adatokat, ezek 
távolságát, a leg-
gyakoribb adatot). 
Ki tudja számítani az 
adatok átlagát. 
Képes megfogal-
mazni sejtést vélet-
len eseményekkel 
kapcsolatban, (me-
lyik valószínűbb, 
melyik kb. hányszor 

Konkrét helyzetekben 
felismeri a biztos, illetve 
lehetetlen eseményeket.  
A tanuló képes adato-
kat elrendezni soro-
zatba, táblázatba, ábrá-
zolni tudja azokat grafi-
konon. Sorozatból, táblá-
zatból, grafikonról adato-
kat vissza tud olvasni. 
Jellemezni tudja ezeket 
diagramokkal, kördiag-
rammal, oszlopdiag-
rammal, vonaldiagram-
mal. 
Sorozatból, táblázatból, 
grafikonról adatokat 
visszaolvas. Talál az 
egész adat-együttest jel-
lemző adatokat (pl. a 
nagyság szerinti közép-
sőt,  
legnagyobb, legkisebb 
adatokat, ezek távolságát, 
a leggyakoribb adatot). 
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teljességre, rendszer ki-
alakítására. 

Képes a kísérleti ada-
tok összegyűjtésére, 
rendezésére, rögzíté-
sére. Fejlődik a teljes-
ség és a rendszerépítés 
igénye. 

fog előfordulni a kö-
vetkező 30 
próbában, melyik 
nem fog előfordulni 
egyszer sem...). 

Ki tudja számítani az 
adatok átlagát. 
Képes megfogalmazni 
sejtést véletlen esemé-
nyekkel kapcsolatban. 
Sejtését össze tudja vetni 
a megfigyelt események 
gyakoriságával. 
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7-8. ÉVFOLYAM 

 
Célunk, hogy matematika tanulása jelentse egyaránt matematikai és szociális képességek, készségek 
fejlesztését, valamint ismeretek szerzését. A tanulókat arra akarjuk felkészíteni, hogy eligazodjanak 
a világ dolgaiban, hogy megismerjék a valóság leggyakoribb mennyiségi és térbeli viszonyait, for-
máit, a matematika módszereit, eljárásait, sajátos gondolatrendszerét, hogy megszerezzék az isme-
reteknek a gyakorlatban és más tudományokban való önálló alkalmazásának képességét. A mate-
matikatanulás lényege a matematikai tevékenység, a tapasztalatokra alapozott absztrakciós foga-
lomalkotás; a pontosan körvonalazott feltételekből szigorú logikai következtetésekkel kiolvasott 
eredmények; ezek előzetes becslése, ellenőrzése és a gyakorlatban való alkalmazása. A tananyag 
feldolgozása során alkalmazott módszerek segítségével lehetőséget biztosítunk többféle csoportos 
munkaforma kipróbálására. Ezáltal fejlesztjük az együttműködési szándékot és képességet. A tanu-
lók tapasztalatot szerezhetnek a munkamegosztásról, a team-szerepekben való részvételről és saját 
működési módjukról. 
Pszichológiai és didaktikai kutatások eredményei arra utalnak, hogy a tanulók szemléletének, gon-
dolkodásmódjának fejlődése nem spontán folyamat, és nem kötődik szorosan a biológiai fejlődés-
hez. A gondolkodásmód fejlődése elsősorban a céltudatos tanítás hatására valósul meg, és ezért 
nagymértékben függ a tananyagtól és az alkalmazott módszerektől. 
A tananyagot úgy választottuk ki, hogy szem előtt tartottuk: az értelmiségi pályák jó részén a mate-
matikát kedvelő, becsülő, értő, ismerő és alkalmazni tudó, valamint team-munkában részt venni 
képes emberekre van szükség. El kell mélyíteni mindazokat az ismereteket, eljárásokat, módszere-
ket, amelyekkel a diákok tanulmányaik első hat évében foglalkoztak; illetve fejleszteni kell azokat 
a készségeket és képességeket, amelyek lehetővé teszik az életkori sajátosságoknak megfelelő új 
tudásanyag elsajátítását. Fontos szempont volt az is, hogy a matematikával tovább foglalkozni szán-
dékozók megszerezzék az ehhez szükséges képességeket, készségeket és ismereteket. 
Az általunk alkalmazott matematikatanításnak három alapvető sajátossága van: 
 

→ Felfedeztető módszer 
→ Kooperatívan szervezett tanulás 
→ Epochális rendszer 

 
Nézetünk szerint a kooperatív tanulásszervezés alkalmazásával, a felfedeztető módszer segítségé-
vel, epochális keretek között a matematikaoktatásban lehetőség van arra, hogy a tananyag feldolgo-
zása során 
 

→ kialakítsuk, illetve fejlesszük a diákok szociális képességeit, készségeit; 
→ építsünk a diákok tudására, aktivitására, kreativitására – függetlenül attól, hogy a matema-

tika terén korábban milyen eredményeket értek el; 
→ figyelembe vegyük a diákok eltérő szükségleteit, fejlődési ütemét; 
→ lehetőséget biztosítsunk a gondolkodással összefüggő képességek széles körű fejlesztésére; 
→ jótékony hatást gyakoroljunk az osztály társas kapcsolataira; 
→  fejlesszük a kommunikációs készséget; 
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→ növeljük a diákok aktivitását és motiváltságát. 
 
Koncepciónk személyközpontú, figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat, az eltérő ütemű fejlő-
dést, és az eltérő szükségleteket a fejlesztés során.  
 
A felfedeztető módszer 
 
Lényege, hogy a tanulók egy természetes megismerési folyamatot saját megfigyeléseik, tapasztala-
taik alapján járnak végig. Mindezt úgy lehet elérni, hogy minden új definíció, tétel, stb. a már meg-
szerzett ismeretekből, tapasztalatokból nő ki. Az új anyagrész tárgyalása előtt a gyerekek jól össze-
állított feladatsor segítségével, irányított kérdésekkel összegyűjtik és elemzik azokat a tapasztalata-
ikat, ismereteiket, amelyek, szükségesek az új anyag önálló felfedezéséhez. Ezután a tanulók olyan 
feladatokat oldanak meg, illetve olyan problémákkal találkoznak, melyek megoldásában az új foga-
lom, eljárás stb. elemeire bontva van jelen. A megoldások során alkalmazott eljárások, fogások, 
eredmények alapján a lényeg kiszűrésével a diákok maguk fogalmazzák meg az új módszereket, 
eljárásokat, definíciókat, tételeket. Így – és ezt rendkívül fontosnak tartjuk – a tanulók nem definí-
ciókat és bizonyításokat sajátítanak el, hanem definiálni és bizonyítani tanulnak meg. 
 
A sikerrel és kellő erőfeszítéssel megoldott feladat rendkívül nagy motivációs erőt jelent a további 
munkában. Az a tény, hogy a tanuló saját ötletével, saját úton jutott el a feladat megoldásához, 
ösztönözni fogja arra, hogy legyenek saját ötletei, gondolatai, hogy merjen vitázni, hogy keressen 
újabb lehetőségeket a megoldásra.  
E módszer segítségével a tanulók kisebb-nagyobb sikereket érnek el az órán, ennek köszönhetően 
felszabadultabbá, bátrabbá válnak. A módszer olyan légkört teremt, amelyben magától értetődővé 
válik a további munka szükségessége. Tudomásul kell azonban venni, hogy nem mindenki képes a 
felfedezésre, és nem lehet mindent felfedezni. 
 
A kooperatív tanulás 
 
Ennek során a diákok négyfős heterogén csoportokba szervezve dolgoznak az órán. A Spencer 
Kagan által kidolgozott módszerek alkalmazása biztosítja, hogy a csoportban az egyes tagok 
egyenlő arányban részesedjenek a munkából. A feladatok megoldása során a társas készségek egyes 
elemeinek (pl: a megköszönni tudás és a köszönet elfogadása, egy gondolat megfogalmazása és a 
másik megfogalmazásnak meghallgatása, biztatás és a biztatás elfogadása …) mindkét oldala meg-
jelenik és fejlődik. 
 
Amikor a tanulók csoportos foglalkozás keretében akár feladatot oldanak meg, akár valamelyik té-
telt bizonyítják be, vagy valami új fogalmat alakítanak ki, rendszerint ötleteiket, megoldási módju-
kat, eredményeiket megbeszélik egymással, illetve megvitatják. Az a tény, hogy gondolataikat vi-
lágosan, a többiek számára érthetően kell megfogalmazniuk, nagy segítséget jelent az új fogalmak 
tisztázásában, a matematikai megfogalmazások elsajátításában. A viták segítik az új fogalmak lét-
rejöttét, ugyanis a tanulók több szempontú, többoldalú tapasztalatokból, következtetésekből alakít-
ják ki ezeket. A viták lehetőséget teremtenek arra is, hogy a diákok megtanulják gondolataikat vi-
lágosan megfogalmazni, logikus érvekkel alátámasztva elmagyarázni, illetve megtanulnak mások 



200 
 

gondolatmenetéhez kapcsolódni. Így tehát a csoportos munka elősegíti a jó vitaszellem, vitastílus, 
a vitakészség kialakulását.  
Ugyanakkor a csoportmunka értékelése, az építő egymásrautaltság biztosítása azt eredményezi, 
hogy a különböző véleményeket meghallgatva törekedjenek egymás megértésére, egy közös állás-
pont kialakítására, fejlesztve ezzel kompromisszumkészségüket. 
 
Epochális rendszer 
 
A rendszer harmadik pillére az epochális formában történő tanulás-tanítás. Az AKG-ban a kezde-
tektől fogva ebben a rendszerben zajlik a diákok képességeinek fejlesztése. A tanórák hosszabbak, 
így a diákoknak lehetőségük van arra, hogy a tananyagban jobban elmélyedjenek, hogy az ismere-
teket változatos módon, több szempontból való megközelítéssel szerezzék meg, ki-ki a maga tem-
pójában. Így könnyebben lehet differenciáltan és kooperatív csoportokban tanítani. 
A tanulók képessé válnak az aktív, önálló munkára. A tanárnak lehetősége van arra, hogy ne csak a 
tantárgyi, hanem a gondolkodásbeli, szociális és kommunikációs képességeket is fejlessze. A diá-
kok közösen végzett munkája, egymás segítése lehetőséget ad arra, hogy sokoldalúbban megismer-
jék egymást, ezáltal erősödik az osztály közösségének kapcsolati hálója és az egymás iránti empátia 
és tolerancia. 
 
Képzési struktúránk 
 
A 7-8. évfolyamokban epochális rendszerben, évi három epochában, differenciált és kooperatív 
módszerek alkalmazásával tanítjuk a matematikát. 
 
7. évfolyam 
 

Tematikai egység 1. epocha: Halmazok, / Számhalmazok / számok, műve-
letek  

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. Egyszerű, matematikailag is ér-
telmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Állítá-
sok igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Össze-
hasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció meg-
értése és alkalmazása. 
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rende-
zése különféle módszerekkel.  
Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 
számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 
Ellentett, abszolút érték, reciprok. 
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 
A százalékszámítás alapjai. 
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. 
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 
következtetéssel, egyenes arányosság. 
Alapműveletek racionális számokkal írásban. 
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Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és 
külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Rendszerezési, rendezési képesség fejlesztése. 
Anyanyelv tudatos használata, szövegértés, szövegalkotás fejlesztése. 
Az analógiás gondolkodás, a logikai és ítéletalkotó képesség valamint a fo-
galomalkotás fejlesztése. 
Egyszerű logikai állítások megfogalmazása.  
Az induktív gondolkodás fejlesztése.  
Számolási képesség fejlesztése, számfogalom kiterjesztése, különböző alak-
ban megadott számok nagyságrendi viszonyának megállapítása. 
Absztrakciós képesség, ábrázolási- és Vizuális kultúrakészség fejlesztése. 
Sejtések megfogalmazása, modellalkotás, szabályalkotás. 
Kommunikáció, együttműködés fejlesztése. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

A fejezet átfogó képet ad a hal-
mazokról. Nem általában foglal-
kozunk a halmazokkal, hanem a 
hozzájuk kapcsolódó ismeretek, 
mint egy vezérfonal mentén ka-
landozunk a matematika külön-
féle területein. A számhalmazok-
kal való ismerkedés kapcsán, ter-
mészetes módon adódik alkalom 
a racionális számok körében vé-
gezhető műveletek áttekintésére, 
pontosítására, más szemszögből 
való megvilágítására.  

Lényeges és lényegtelen informá-
ciók szétválasztása.  
Elemek, adatok szétválogatása 
két/több szempont szerint: (hal-
mazba tartozó vagy nem). 
 
Természetes számok, egész szá-
mok, racionális számok elhelye-
zése halmazábrában, számegye-
nesen. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: mondatok, szavak, 
hangok rendszerezése. 
 
Természettudomány: élő-
lények rendszerezése, 
földrészek országai, 
anyagok csoportosítása 

A ponthalmazok tárgyalása elve-
zet a nevezetes mértani helyek 
megismeréséhez, ezek szerkesz-
tési feladatokban való alkalmazá-
sához. 

Szerkesztési feladatok megol-
dása, távolsági viszonyok megál-
lapítása. Szöveges feladat lefordí-
tása ponthalmazokká. 

 

A gyakorlatból vett szövegek 
alapján kialakítjuk a halmaz ma-
tematikai fogalmát. Foglalkozunk 
a jelölésekkel és a halmazok 
Venn - diagramon való ábrázolá-
sával. Az elemek különböző tí-
pusú és szintű megadásával tuda-
tosítjuk a tanulókban, hogy hal-
mazt csak pontosan definiált tu-

Halmazok egyértelmű megadása, 
különböző jelölések használata.  
Konkrét esetekben a részhalma-
zok felismerése és ábrázolása. 
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lajdonsággal vagy jól körülhatá-
rolható fogalmakkal adhatunk 
meg. Különféle halmaz-megadá-
sok esetén vizsgáljuk, hogy adott 
dolgok elemei-e az adott halmaz-
nak. 
Az elemek rendezésével és szá-
mosságával kapcsolatos feladato-
kon keresztül a matematika kü-
lönböző témaköreivel ismerked-
hetünk (logikai, geometriai, kom-
binatorikai, számelméleti, algeb-
rai, szöveges feladatok). 

Probléma-megoldási képesség 
fejlesztése, a korábban tanult ma-
tematikai ismeretek mozgósítása, 
szintézise. 

 

Intuitív módon értelmezzük két 
halmaz egyenlőségét, a részhal-
maz fogalmát. Tudatosítjuk az 
alaphalmaz és az üres halmaz fo-
galmát. 

Szöveges megfogalmazások ma-
tematikai modellre fordítása. 
Elnevezések, jelölések megtanu-
lása, definíciókra való emlékezés. 
 

Természettudomány: 
egyed alatti szerveződési 
szintek részhalmaz-kap-
csolata. 
Digitális kultúra: adattá-
rolás szerkezete; könyv-
tári ismeretek. 

Sokféle és változatos feladat se-
gítségével átismételjük az eddig 
tanultakat. Foglalkozunk a szá-
mok ellentettjével, abszolút érté-
kével, a négy alapművelettel a ra-
cionális számok körében. 
A fejezetben a számolásos fel-
adatokon kívül több életszerű 
szöveges feladattal is találkoz-
nak, melyekben a százalékszámí-
tással kapcsolatos ismereteiket 
gyakorolhatják. 
 

Műveletek gyakorlása a racioná-
lis számkörben. 
Műveletek tulajdonságainak fel-
ismerése és alkalmazása. 
A zárójelek, a műveleti sorrend 
biztos alkalmazása. 
Számolási készség erősödése a 
racionális számkörben (fejben és 
írásban). Eredmények becslése. 
Fejben történő számolás. 
Szöveges számítási feladatok 
megoldása a mindennapokból. 
(Pl.: kölcsön, áremelés, árleszállí-
tás, élelmiszerek százalékos ösz-
szetétele.) 

Természettudomány: 
mennyiségek megadása, 
mértékegységek átvál-
tása. 

Véges és végtelen szakaszos tize-
des törtek ismerete 
Példa végtelen nem szakaszos 
törtre 

Ismeri a racionális számokat, tud 
példát végtelen nem szakaszos ti-
zedes törtre 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

halmaz, jelölések, ábrázolás, elemek, alaphalmaz, kiegészítő halmaz, 
különleges számhalmazok, jelölésük (N, Z, Q) 
halmazok egyenlősége jelöléssel 
halmazok elemszáma jelöléssel 
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ponthalmazok 
természetes szám, egész szám, raciónális szám, véges,végtelen szakaszos és 
végtelen nem szakaszos tizedes tört 
tört, tizedes tört 
ellentett, abszolút érték, reciprok  
átváltások a hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület,térfogat, szög mértékegy-
ségei között 
műveletek egészekkel, törtekkel, tizedes törtekkel 
műveleti sorrend 

 
 

Tematikai egység 2. epocha: Számelmélet / Hatványozás, oszthatóság, hal-
mazműveletek  

Előzetes tudás 

A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös része. Egyszerű, matemati-
kailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írás-
ban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítások megfogalma-
zása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata. De-
finíció megértése és alkalmazása. 
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rende-
zése különféle módszerekkel.  
Alapműveletek racionális számokkal írásban. 
Szöveges feladatok megoldása. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A számfogalom elmélyítése. 
Absztrahálás, betűkifejezések használata, egyszerűsítő eljárások megismer-
tetése. Következtetés, szabályosság felismerése és megfogalmazása. Sza-
bályalkotás és a bizonyítási igény fejlesztése.  
A matematika nyelvének pontos használata. A kombinatorikus gondolkodás 
fejlesztése.  
 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Alkalmasan választott bevezető 
feladatokkal értelmezzük a met-
szet, a különbség és az unió fo-
galmát. A halmazműveletek ér-
telmezését segíti a Venn - diag-
rammal való szemléltetés. 
Szöveges feladatok megoldása 
ábrázolás segítségével. 

Halmazműveletek ábrázolása 
Venn-diagramon. Szövegnek 
megfelelő Venn-diagram készí-
tése, a logikai szita intuitív alkal-
mazásával. 
Megosztott figyelem: két, illetve 
több szempont egyidejű követése. 

 

Értelmezzük adott ponttól, egye-
nestől, félegyenestől, szakasztól, 
körvonaltól adott, illetve ennél 
kisebb / nagyobb távolságra levő 

Térlátás fejlesztése, megfelelő tu-
lajdonságú ponthalmazok Vizuá-
lis kultúraolásával, színezésével.  
Szerkesztési feladatok.  
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pontok halmazát. Foglalkozunk 
ezek térbeli megfelelőjével is. 
Adott tulajdonságú pontok hal-
mazaként vizsgáljuk a szögfele-
zőt és a szakaszfelező merőle-
gest. 

Szöveges feladatok lefordítása 
ponthalmazokra.  
 

A különböző adott tulajdonságú 
ponthalmazokkal olyan szerkesz-
tési feladatokat is végezzünk, 
amelyekkel gyakoroltatni tudjuk 
a részhalmaz, az üres halmaz fo-
galmát, illetve a metszet, unió és 
különbség műveletét. 

Ponthalmazok ábrázolása. 
Megadott tulajdonságnak megfe-
lelő hely keresése a térképen  
Véges halmaz kiegészítő halma-
zának (komplementerének),véges 
halmazok metszetének és uniójá-
nak megállapítása ábrázolás se-
gítségével.  

Természettudomány: tér-
képhasználat 

Bevezetjük a pozitív egész kite-
vőjű hatvány fogalmát, az azonos 
alapú hatványokra vonatkozó 
azonosságokat a konkrét esetek-
ből általánosítva fedeztetjük fel.  

A hatvány, hatványozás fogalma. 
Azonos alapú hatványokra vonat-
kozó azonosságok alkalmazása.  
A bizonyítási igény fejlesztése 
Pozitív egész számok pozitív 
egész kitevőjű hatványát kiszá-
molja. 

 

Foglalkozunk a tíz hatványaival, 
illetve nagyságrendi kérdésekkel. 
Bevezetjük a számok normál-
alakját a nagy illetve kicsi szá-
mok írására (Itt még csak osztunk 
a 10 hatványaival, de megsejt-
hető a negatív kitevő értelme-
zése.) 

A természettudományokban és a 
társadalomban előforduló nagy és 
kis mennyiségekkel történő szá-
molás. 

Természettudomány: Tér, 
idő, nagyságrendek. Mé-
retek és nagyságrendek 
becslése és számítása az 
atomok méreteitől az is-
mert világ méretéig. 

Egyszerű példák alapján elevenít-
jük fel az osztó fogalmát. Az osz-
tókeresési feladatokban már sze-
repel az osztópár fogalma. Elmé-
lyítjük a prímszám, prímosztó, 
valódi osztó, összetett szám fo-
galmát. Az osztó és többszörös 
fogalmának párhuzamos tárgya-
lása segíti a megértést.  
A prímek keresésénél megmutat-
juk az Eratosztenész-féle rosta 
módszerét!  

Oszthatóság fogalmainak haszná-
lata. 
 
 
 
Ismeri a prímszám és az összetett 
szám fogalmakat, el tudja készí-
teni az összetett számok prímté-
nyezős felbontását 1000-es szám-
körben. 
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Átismételjük a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10 - zel való oszthatóság szabá-
lyait, ezek kapcsolatát Venn - di-
agramon is szemléltessük, kap-
csolódva a halmazműveleteknél 
szerzett ismeretekhez. A többszö-
rös fogalmának bevezetésére is 
alkalmas a Venn - diagramos 
szemléltetés, de a számsorban 
való felsorolás is. 

Oszthatósági szabályok ismerete 
és alkalmazása.  
Számok elhelyezése Venn-diag-
ramon oszthatósági szempont 
szerint. 

 

Négyzetszámok négyzetgyöké-
nek kiszámolása 

Négyzetszámok négyzetgyöké-
nek meghatározása 

 

Sok egyszerű feladat megoldásá-
val megmutatjuk a törzstényezős 
felbontás szükségességét, fino-
mítjuk technikáját. Megfigyelése-
ink alapján megfogalmazzuk a 
számelmélet alaptételét. A törzs-
tényezős alakot érdemes kapcso-
latba hozni a már megismert 
oszthatósági szabályokkal. 
Ugyanekkor fordított gondolat 
“prímkártyákból” összetett szá-
mok előállítása. Egyszerű felada-
tokat mutatunk a prímtényezős 
alak és az osztók számának ösz-
szehasonlítására, szemléltetjük az 
osztók számát fa - diagramon is. 

Hatványok, hatványazonosságok 
használata.  
A szám osztóira való következte-
tés a prímtényezős felbontás 
alapján.  
Az összes osztó megtalálásra al-
kalmas szisztéma alkalmazása. 
Legnagyobb közös osztó és leg-
kisebb közös többszörös megha-
tározása és alkalmazása. 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Halmazelmélet: metszet, unió, részhalmaz. 
Hatványozás: hatvány, kitevő, alap, hatványérték. 
Számok normál alakja. 
Oszthatóság: osztó, valódi osztó, többszörös, prímszám, összetett szám, két 
vagy több szám közös osztója, két vagy több szám közös többszöröse, prímté-
nyezők. 
Hatványokkal végezhető műveletek: azonos alapúak szorzása, azonos alapúak 
osztása, hatvány hatványozása. 
Prímtényezős felbontás. 

 
 

Tematikai egység 3. epocha: Arányosság, százalékszámítás, algebra  

Előzetes tudás 
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 
következtetéssel, egyenes arányosság. 
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Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 
számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 
Ellentett, abszolút érték, reciprok. 
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 
Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata 
ellenőrzésre is. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. A mennyi-
ségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok értelmezése a valóság meny-
nyiségeivel. A számfogalom elmélyítése. 
Absztrahálás, betűkifejezések használata, egyszerűsítő eljárások megismer-
tetése. 
Szövegben megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése, lényeges és lé-
nyegtelen információk szétválasztása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Az eddig tanultakhoz képest ma-
gasabb szinten fordul elő az ará-
nyosság, az egyenes és a fordított 
arány fogalma. Szöveges felada-
tokban gyakorolják, grafikonon is 
ábrázolják az összetartozó értéke-
ket. 

Egyenesen és fordítottan arányos 
mennyiségek felismerése szöveg 
alapján, illetve a gyakorlati élet-
ben, konkrét esetekben.  
Egyenesen és fordítottan arányos 
mennyiségek ábrázolása grafiko-
non.  

Természettudomány: tér-
képek méretarányainak 
értelmezése. Mozgásos 
feladatoknál a sebesség, 
az út és az idő összefüg-
gése.  

Az arányos osztás fogalmát 
konkrét tárgyak pl. egy pakli kár-
tya, megfelelő arányú részekre 
osztásával vezetjük be, megfogal-
mazzuk, majd általánosítjuk az 
eljárást. 
A százalékszámítást gyakoroljuk 
százalékban megadott arányos 
osztási feladatoknál.  
Valóságos helyzetekhez kötődő 
százalékszámítás 

Különböző mennyiségek meg-
adott arányú felosztása.  
Szöveges feladatokban az ará-
nyos osztás felismerése.  
Arányos osztást igénylő felada-
tok megoldása különböző témák-
ban, pl. geometria, százalékszá-
mítás, életszerű szöveges felada-
tok.  
ismeri a százalék fogalmát, gaz-
dasági, pénzügyi, és mindennapi 
élethez kötődő százalékszámítási 
feladatokat megold. 

 

Egyszerűen megfogalmazott szö-
veges feladatokat fordítunk a ma-
tematika nyelvére. Ez motiválja a 
tanulókat az algebrai kifejezések-
kel végezhető műveletek elsajátí-
tására. Egyszerű és változatos pa-
ramétereket tartalmazó szöveges 

A képletek, mint algebrai kifeje-
zések értelmezése. Szövegek át-
alakítása algebrai kifejezéssé, he-
lyettesítési érték számítása. 

Természettudomány: ösz-
szefüggések megfogal-
mazása, leírása a mate-
matika nyelvén. 
Képletek átalakítása. A 
képlet értelme, jelentő-
sége. Helyettesítési érték 
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feladatok kapcsán algebrai kifeje-
zéseket írnak fel a tanulók. A pa-
raméterek konkrét értékeivel ki is 
kell számítani az algebrai kifeje-
zések értékét. Közülük néhányat 
grafikonon is ábrázolnak. Ezek-
kel a szöveges feladatokkal a 
problémák algebrai megfogalma-
zását gyakorolják. 

kiszámítása képlet alap-
ján. 

Algebrai kifejezésekhez tartozó 
fogalmak megismerése, tisztá-
zása: változó, együttható, egy-
nemű, egytagú, többtagú 

A fogalmak megértése, felisme-
rése és használatukra való törek-
vés. 

 

Számításos feladatok segítségé-
vel átismételjük a műveleti sor-
rend és a zárójel jelentését, alkal-
mazását. Csak ezután érdemes át-
térni az algebrai kifejezések ösz-
szeadására, kivonására (összevo-
nására), szorzására. 
Ezután párhuzamosan végezte-
tünk számokat, illetve betűket 
tartalmazó kifejezésekkel össze-
adást, kivonást, összevonást. A 
tanulók sejtsék meg, fedezzék fel 
a betűkkel végzett műveletek lé-
nyegét. Ezután pontosítsuk és 
rögzítsük is a műveletek techni-
káját. Hangsúlyozzuk azt is, hogy 
így egyszerűbb alakot kapunk.  

Analógiás gondolkodás, szabály-
felismerés és megfogalmazás.  
Algebrai kifejezések összevo-
nása.  

 

Szorzásnál először egytagúakat 
szorozzunk össze, használva, 
hogy a szorzás az összeadás rövi-
debb formája. Folytassuk egytagú 
és többtagú kifejezések szorzásá-
val. Érdemes a kapott eredményt 
(illetve a folyamatot) területszá-
mítás segítségével szemléltetni. 
Ezután térjünk rá a többtagúak 
szorzására. Ezt is szemléltessük 
területszámítással. Sokféle szem-

Egytagú és többtagú algebrai ki-
fejezések szorzása.  
Területszámítás mozgósítása a 
többtagú algebrai kifejezések 
szorzatának megjelenítésére.  
Elvonatkoztatás a modelltől, álta-
lánosítás.  
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pontból megfogalmazott felada-
tokkal gyakoroljuk a művelete-
ket. 
Konkrét példákon mutatjuk meg, 
mit jelent az egyenlet megoldásá-
nak folyamatában a lebontogatá-
sos módszer és a mérlegelv. 
Egyszerűbb szöveges feladatok-
kal is gyakoroltatjuk az egyenle-
tek megoldását. A feladatok vál-
tozatosak, az “élet” - ből vett 
problémákkal foglalkozunk. 
Nagy figyelmet fordítunk a meg-
oldások ellenőrzésére.  

Egyszerű egyenletek megoldása 
lebontogatással, illetve mér-
legelvvel.  
Egyszerű szöveg alapján egyen-
letek felírása. 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Arány, törtrész, a százalékszámítás fogalmai: alap, százalékláb, százalékérték. 
Egyenes és fordított arányosság, arányossági grafikonok. 
Törtrész kiszámítása, egy mennyiség adott arányú részekre osztása. 
Algebrai kifejezés, változó, együttható, egytagú, többtagú, egynemű, helyette-
sítési érték, egyenlet. 
Műveletek elvégzése algebrai kifejezésekkel: egytagú szorzása egytagúval, 
egytagú szorzása többtagúval, egyneműek összevonása, algebrai törtek egy-
szerűsítése, algebrai kifejezések felírása szöveg alapján, egyenletek megoldása 
mérlegelvvel, lebontogatással. 

 
 

Tematikai egység 4. epocha: Geometria  

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, 
paralelogramma, deltoid). 
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és 
külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. Tengelyesen szimmet-
rikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesz-
tése. 
Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfelezés, 
szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesz-
tése. Nevezetes szögek szerkesztése. 
Szerkesztési eszközök használata. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a síkban és a térben. Valós probléma geometriai modelljének 
megalkotása. A matematika tanulási módszereinek továbbfejlesztése. 
Jelek, jelölések, megállapodások megjegyzése. 
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Megfigyelőképesség, vizuális képzelet fejlesztése (képzeletben történő moz-
gatás, átdarabolás, szétvágás). Képi emlékezés, ismeretek felidézése. 
A szerkesztéshez szükséges eszközök célszerű használata. A pontosság igé-
nyének fejlesztése. 
A transzformációs szemlélet továbbfejlesztése. Geometriai modell készítése.  
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának 
fejlesztése. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Ponthalmazokhoz különféle uta-
sításokkal ponthalmazokat rende-
lünk, így alapozzuk meg a geo-
metriai transzformáció intuitív 
fogalmát. Megfigyeljük, hogy az 
egyes utasítások eredményeként 
kapott képek hogyan viszonyul-
nak az eredeti alakzatokhoz, így a 
tapasztalat alapján vezetjük be a 
transzformációk tulajdonságait. 

Képek párosítása a megfelelő 
utasításhoz. Utasítás alapján a ké-
pek előállítása négyzetrácson, 
ponthálózaton.  

Vizuális kultúra: művé-
szeti alkotások megfigye-
lése a tanult transzformá-
ciók segítségével. 

Az egybevágósági transzformáci-
ókat, mint mozgatásokat vizsgál-
juk, például másolópapír segítsé-
gével.  

Az egybevágósági transzformá-
ciók felismerése, tulajdonságok 
megfogalmazása.  

 

A már ismert tengelyes tükrözést 
és a most részletesen tárgyalásra 
kerülő középpontos tükrözést 
párhuzamosan vizsgálva fogal-
mazzuk meg a tulajdonságokat.  

A két tükrözés hasonlóságainak 
és eltéréseinek felismerése, meg-
fogalmazása.  

 

Mindkét tükrözést szerkesztését 
gyakoroljuk.  
A középpontos tükrözésnél ta-
pasztalatot lehet szerezni a fordí-
tott állású félegyenesekről, illetve 
szögekről, így bevezetjük a neve-
zetes szögpárokat.   

Pontos precíz munka elvégzése a 
szerkesztés során. 
 
A tanult szögpárok felismerése, 
megnevezése és ábrákon való be-
jelölése. 

 

Megadjuk a középpontos szim-
metria fogalmát a tengelyes min-
tájára, és csoportosítunk, hal-
mazba rendezünk szimmetrikus 
alakzatokat. 

Középpontosan szimmetrikus 
alakzatok keresése a természet-
ben, művészeti alkotásokban, a 
közvetlen környezetben (Penrose, 
Escher, Vasarely). 
Gondolkodás fejlesztése szim-
metrián alapuló játékokon ke-
resztül. 

Vizuális kultúra: festmé-
nyek geometriai alakza-
tai. 
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Kicsinyítés és nagyítás felisme-
rése a hétköznapi helyzetekben 

Felismeri a kicsinyítést és a na-
gyítást hétköznapi helyzetekben 

 

Felelevenítjük az egyenlőszárú és 
az egyenlő oldalú háromszög 
szimmetriából következő tulaj-
donságait.   

Speciális háromszögek szögszá-
mítási és szerkesztési feladatai.  

 

A háromszögeket csoportosítjuk 
az oldalai és szögei szerint, ezt 
ábrázoljuk Venn-diagramon.  
Átismételjük az alapvető tulaj-
donságait, szögeket számolunk és 
egyszerű szerkesztéseket vég-
zünk.  

Tételek megfogalmazása megfi-
gyelés alapján, bizonyítás tanult 
szögpárok segítségével, illetve a 
már bizonyított állítások felhasz-
nálásával. 
Diszkusszió a háromszögek szer-
kesztésénél. 

 

A háromszögek nevezetes vona-
laival, pontjaival gyakorlati pél-
dákon keresztül ismerkedünk 
meg. Tapasztalati úton megfogal-
mazzuk a belső szögfelezőkre, az 
oldalfelező merőlegesekre és a 
magasságvonalakra vonatkozó 
összefüggéseket.  

Ismeretek mozgósítása, rendsze-
rezése problémamegoldás érdek-
ében. 
A háromszög köré írt és beírt kö-
rének, valamint magasságpontjá-
nak szerkesztése.  

 

Átismételjük a nevezetes négy-
szögeket, párhuzamos sávba Vi-
zuális kultúraoljuk azokat, ame-
lyeket lehet, tisztázzuk a magas-
ság fogalmát paralelogramma és 
trapéz esetén. 
deltoid, rombusz húrtrapéz 
Csoportosítunk, halmazokba ren-
dezünk szimmetria és egyéb tu-
lajdonságok alapján.  

Ismeri a négyszög tulajdonságait 
A régebbi ismeretek mozgósítása. 
Nevezetes négyszögek felisme-
rése, megnevezése, tulajdonsá-
gaik alkalmazása feladatok meg-
oldásában 

 

A nevezetes négyszögekkel szög-
számolási és szerkesztési felada-
tokat végzünk, melyeket szöve-
ges példákkal teszünk színe-
sebbé.  

Szerkesztési eljárások feladatok-
ban. 
Szerkesztési terv készítése. Váz-
latkészítés. A szerkesztés mene-
tének leírása.  
Pontos, esztétikus munkára törek-
vés. 

 

A területszámítás összefüggéseit 
átdarabolás alapján lehet megsej-
teni. Az alakzatok területét a már 
ismert téglalapéra vezetjük visz-

A háromszögek és speciális 
négyszögek kerület és terület 
meghatározása átdarabolással, 
képlettel. Szöveges területszámí-
tási feladatok megoldása. 
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sza. A paralelogramma, a három-
szög, a deltoid és a rombusz terü-
letét képletszerűen is megadjuk.  

 

Pitagorasz- tétel ismerete alkal-
mazása 

Ismeri a Pitagorasz- tételt és al-
kalmazza számítási feladatokban 

 

Dinamikus geometriai szoftver 
használata 

Ismeri és használ dinamikus geo-
metriai szoftvereket, tisztában az 
alkalmazásukkal 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Tengelyes és középpontos tükrözés, tengelyes és középpontos szimmetria.  
Szakaszfelező merőleges és szögfelező. A háromszög belső szögfelezői, oldal-
felező merőlegesei és magasságvonalai, valamint beírt és köré írt köre, magas-
ságpontja. A nevezetes négyszögek: négyzet, téglalap, deltoid, paralelo-
gramma, trapéz, húrtrapéz, rombusz. 
A tükrözések tulajdonságai, szimmetrikus alakzatok tulajdonságai, szögpárfaj-
ták. Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között, tükrös háromszög és 
tulajdonságai, szabályos háromszög.  
A nevezetes négyszögfajták tulajdonságai, terület és kerület képletei (négyzet, 
téglalap, paralelogramma, háromszög, deltoid, rombusz). 

 
 

Tematikai egység 5. epocha: Kombinatorika, valószínűség, statisztika és 
gráfok  

Előzetes tudás 
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 
Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A világ megismerése iránti igény erősítése. Valószínűségi, statisztikai szem-
lélet fejlesztése. Gyakorlottság növelése adatok rendszerezésében, kezelésé-
ben. Tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, kiértékelés, következtetések. Di-
agram készítése, olvasása. Együttműködés képességének fejlesztése. 
Táblázat értelmezése, számítógépes táblázatkezelő használata az adatok ren-
dezésében, értékelésében. Az esély és a relatív gyakoriság fogalmának kiala-
kítása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

„Hányféleképpen lehetséges” –
Különböző összeszámolási fel-
adatokat végzünk, lehetséges út-
vonalak, kockadobások, sorren-
dek összeszámolására. Hozunk 
példákat a geometria területéről, 
pl.: sokszögek átlóinak száma. 
Készítünk eseményfát, a lehetsé-
ges kimenetelek összeszámolá-
sára. 

Kreativitás az összes lehetőség 
többféle felsorolási módjában.  
Különböző tárgyak, elemek, szá-
mok, betűk, lehetőségek sorba 
rendezése, néhány elem kiválasz-
tása. 
Különböző események kimene-
teli lehetőségeinek számbavétele. 
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Kombinatorika a mindennapok-
ban: tudatos megfigyelés és értel-
mezés  
összeszámlálási és kiválasztási 
feladatokban. A tapasztalatok 
rögzítése. (Az esetek összeszám-
lálásánál minden esetet meg kell 
találni, de minden esetet csak 
egyszer lehet számításba venni.) 
Rendszerezés gyakorlása.  
Ismeri a gyakoriság és a relatív 
gyakoriság fogalmát.Ismereteit 
felhasználja a „lehetetlen”, a 
„biztos”,  és a „kisebb/na-
gyobb”eséllyel lehetséges „ kije-
lentések megfogalmazásánál. 

Pénzérmék és dobókockák sok-
szori feldobás során feljegyzett 
eredményei alapján készítünk 
gyakorisági és relatív gyakorisági 
táblázatokat. Rámutatunk a kísér-
let eredményeinek célszerű rögzí-
tésére. Több csoportban külön-
böző valószínűségi kísérleteket 
végezve a kapott eredményeket 
összehasonlítjuk. Megtippeljük 
és kísérlettel megvizsgáljuk, 3 
vagy 4 érme feldobásakor a fejek 
ill. írások számának gyakorisá-
gát, relatív gyakoriságát. Magya-
rázatot keresünk a kapott ered-
ményre. 

Tudatos megfigyelés.  
A tapasztalatok rögzítése.  
Tanulói együttműködésben rész-
vétel. 

 

Gyűjtünk és rendszerezünk sta-
tisztikai adatokat, a csoportra vo-
natkozó témakörökben, pl.: szü-
letési hónap, tanulással töltött idő 
stb. Ezekből készítünk táblázato-
kat, illetve grafikonokat. Össze-
foglaljuk az oszlopdiagram, vo-
naldiagram, kördiagram, sávdiag-
ram értelmezését, készítését. 
Foglalkozunk az adathalmazt jel-
lemező középértékekkel: átlag, 

A napi sajtóból, internetről, ta-
pasztalatból különböző grafiko-
nok keresése, elemzése. 
Adatok gyűjtése különböző té-
mákhoz kapcsolódóan, ezekből 
középértékek meghatározása. 
Tanulói együttműködésben rész-
vétel. 
Külöböző típusú diagramokat 
megfeleltet egymásnak. 

Történelem: táblázatok 
és diagramok értelmezése 
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módusz. Olvasunk grafikonról, 
készítsük táblázatba rendezett 
adatokból grafikont és fordítva. 
Készítünk gráfokat kapcsolatok 
szemléltetésére. Megismertetjük 
a gráfelmélet alapfogalmait (él, 
csúcs, fokszám, egyszerű gráf, 
hurokél, többszörös él, teljes 
gráf). Foglalkozunk bejárhatósági 
problémákkal, bemutatjuk a kö-
nigsbergi hidak problémáját! 

Egyszerű kapcsolati háló szem-
léltetése gráffal.  

 

A csoportokban végzett valószí-
nűségi kísérletek kapcsán foglal-
kozunk az események bekövetke-
zési valószínűségével.  
Matematikatörténet: érdekessé-
gek a valószínűség számítás fej-
lődéséről. 

Különböző élethelyzetek esemé-
nyeit vizsgálva az adott feltéte-
leknek eleget tevő összes lehető-
ség meghatározása és ezen belül 
az adott szempontok szerinti ösz-
szes jó lehetőség kiválasztása. 

 

Bevezetjük a kombinatorikus va-
lószínűségi modellt.  

Valószínűségi gondolkodás erő-
södése, a kombinatorikus valószí-
nűség szemléletes fogalmának 
megértése. 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Gráf, szögpont, él, fokszám.  
Adatsokaság, oszlop-, kör-, sáv- és töröttvonal-diagram, módusz, átlag. Gya-
koriság, relatív gyakoriság, esély, eseményfa. 
Sorba rendezés, lehetőségek szisztematikus összeszámolása. 

 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI:  
Mind az öt epochában legalább 40%-os epochazáródolgozat-eredmény. 
 
8. évfolyam 
 

Tematikai egység 1. epocha: Ismétlés, algebra, számelmélet  

Előzetes tudás 

Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 
A százalék fogalmának ismerete. 
2, 3, 5, 9, 10, 100-zal való oszthatósági szabály ismerete. Osztó, többszörös 
közös osztó, közös többszörös fogalma. A prímtényezős felbontás. 
Hatványozás pozitív egész kitevő esetén, az azonos alapú hatványokra vo-
natkozó hatványozási azonosságok. 
Algebrai kifejezésekkel végzett egyszerű műveletek: összevonás, egytagúak 
szorzása. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín 
és térfogat számítása során. Helyettesítési érték kiszámításának módja. 
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Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választ-
ható módszerrel. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. A mennyi-
ségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok értelmezése a valóság meny-
nyiségeivel. A számfogalom elmélyítése. 
Absztrahálás, betűkifejezések használata, egyszerűsítő eljárások megismer-
tetése. 
Szövegben megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése, lényeges és lé-
nyegtelen információk szétválasztása. 
Matematikatörténeti érdekességeken keresztül a tantárgyi motiváció erősí-
tése. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Átismételjük a négy alapművele-
tet racionális számokkal. Ponto-
sítjuk a racionális szám fogalmát, 
és foglalkozunk különböző alak-
jaival. Tudatosítjuk, hogy ugyan-
azt a racionális számot többféle 
módon lehet leírni. Összefoglal-
juk és rendszerezzük az össze-
adás és a szorzás műveleti tulaj-
donságait (kommutativitás, asz-
szociativitás).  

Racionális számok néhány tulaj-
donságának megismerése. 
Végtelen szakaszos tizedes törtek 
tulajdonságainak vizsgálata, peri-
ódus meghatározása. 
Műveletek gyakorlása a racioná-
lis számkörben. 
Műveletek tulajdonságainak fel-
ismerése és alkalmazása. 
A zárójelek, a műveleti sorrend 
biztos alkalmazása. 
Számolási készség erősödése a 
racionális számkörben (fejben és 
írásban). Eredmények becslése. 
Helyes és értelmes kerekítés 

 

Az algebrai kifejezéseket ismé-
teljük, a helyettesítési érték ki-
számítása is alkalmas a racionális 
számokkal végzett négy alapmű-
velet ismétlésére. 

Műveletek biztos elvégzése, tö-
rekvés a pontos, precíz munkára. 

Természettudomány: He-
lyettesítési érték kiszámí-
tása képlet alapján. 

A pozitív egész kitevőjű hatvá-
nyokkal végzett műveletek során 
átismételjük az azonos alapú hat-
ványokra vonatkozó azonosságo-
kat, és kibővítjük ezeket az azo-
nos kitevőjű hatványokra vonat-
kozókkal.  

A hatvány, hatványozás fogalmá-
nak elmélyítése. 

 

A hatványozás alkalmazására al-
kalmas a számok prímtényezős 
felbontása, és az ilyen lakba írt 

Hatványok, hatványazonosságok 
használata. 
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számokkal végzett műveletek. 
Átismételjük az oszthatósággal 
kapcsolatos ismereteket, kivá-
lasztjuk az l.n.k.o. - t, l.k.k.t. - t. 
Speciális eset az (a,b) = 1, azaz 
itt vezessük be a relatív prímek 
fogalmát, és figyeljük meg ebben 
az esetben [a,b] - t is! Megkeres-
sük több szám l.n.k.o. és l.k.k.t. - 
jét is számpéldákban, illetve ér-
dekes szöveges feladatokban. Ke-
ressünk adott (a,b) és a, illetve 
[a,b] és a esetén megfelelő b-t!  
Ezekkel a feladatokkal egyben a 
halmazokkal kapcsolatos ismere-
teket, halmazműveleteket is átis-
mételjük, gyakoroljuk. 

Gondolkodás fejlesztése számel-
méleti alapú matematikai játéko-
kon keresztül. 

Alkalmas, a tanulók érdeklődésé-
hez közel álló feladattal érdemes 
bevezetni a 0 és negatív egész ki-
tevőjű hatványok jelentését. Egy-
szerű feladatokkal tapasztalatot 
lehet szerezni a műveleti azonos-
ságokban. Alkalmasan választott, 
más tudományból vett olvasmá-
nyokkal motiválhatjuk a tanuló-
kat a számok normálalakjának el-
sajátítására és használatára.  

Permanenciaelv bemutatása 
konkrét számokkal. 
A bizonyítási igény erősödése. 

 

Az algebrai kifejezések összevo-
násának, szorzásának ismétlése 
után továbblépünk az egytagúak 
osztására, ügyelve a 0 szerepére. 

Műveletek biztos elvégzése, tö-
rekvés a pontos, precíz munkára. 

 

Változatos elsőfokú vagy egysze-
rűsítéssel elsőfokúvá tehető 
egyenleteket, egyenlőtlenségeket 
oldunk meg. Az egyenletek meg-
oldásakor a tanulók gyakorolják 
az algebrai kifejezések összevo-
nását, szorzását, szorzattá alakítá-
sát. Megoldunk a nevezőben szá-
mokat tartalmazó törtes egyenle-
teket is. 

Algoritmus használata, begyakor-
lása a megoldás során. 
Ellenőrzés fontosságának belá-
tása. 
Az egyenlőtlenségek és a negatív 
számmal történő szorzás és osz-
tás kapcsolata. 
Megoldáshalmaz ábrázolása 
számegyenesen. 
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Változatos témájú szöveges fel-
adatokat oldunk meg. 

A mindennapokhoz kapcsolódó 
problémák megértése, a megol-
dást segítő ábra elkészítése. 
Matematikai modellalkotás 
(egyenlet, illetve egyenletrend-
szer felírása); a megoldás ellenőr-
zése, a gyakorlati feladat megol-
dásának összevetése a valósággal 
(lehetséges-e?). 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Racionális szám, ellentett, abszolút érték, reciprok. 
Hatvány. Hatványokkal végzett műveletek az azonosságok alapján. 
Prímszám, összetett szám. Számok prímtényezős felbontása, relatív prímek. 
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 
Algebrai egész kifejezés, egytagú, többtagú. Összevonás, helyettesítési érték 
kiszámítása. Egytagúak szorzása egytagúval és többtagúval. Egytagúak osz-
tása.   
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség. Azonosság. 

 
 

Tematikai egység 2. epocha: Hozzárendelés, függvény  

Előzetes tudás 

Helymeghatározás gyakorlati szituációkban, konkrét esetekben. 
Számegyenes, számintervallumok ábrázolása, leolvasása ábráról.  
Pont koordinátáinak ismerete Descartes-féle koordináta-rendszerben. 
Sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályfelismerés. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-
modell), vizsgálat a grafikon alapján. Számítógép bevonása a függvények 
ábrázolásába, vizsgálatába. Tudatos megfigyelés tulajdonságok és kapcsola-
tok szerint. Lineáris folyamatok, a meredekség jelentésének megértetése. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

A fejezetet grafikonok illetve táb-
lázatok megfigyelésével kezdjük. 
Megállapítjuk, hogy bizonyos kö-
vetkeztetések egyszerűbbek, ha 
adataink nemcsak táblázatban, 
hanem grafikus ábrázolással is 
rendelkezésre állnak. Gyakorol-
juk a diagramról való olvasást il-
letve mozgásgrafikonok készíté-
sét. 

Időben lejátszódó valós folyama-
tok elemzése a grafikon alapján.  
 

Történelem: Grafikonok, 
diagramok elemzése, ér-
telmezése 

Változatosan meghatározott hal-
mazok elemeit rendeljük egymás-

Táblázatok készítése adott sza-
bálynak, összefüggésnek megfe-
lelően.  
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hoz. Ahhoz, hogy a tanulók ele-
gendő tapasztalatot gyűjtsenek az 
egymáshoz rendelés, az egyér-
telmű-, illetve kölcsönösen egy-
értelmű egymáshoz rendelés fo-
galmában, sok és többféle szem-
pontból megfogalmazott feladatra 
van szükség. (Venn-diagram, táb-
lázat, gépek, grafikonok.) 

 

Adott tulajdonságú pontok kere-
sésével, játékos feladatok során 
erősítjük a koordináta-rendszer-
ben való tájékozódási képességet.  

Biztonságos tájékozódás a koor-
dináta-rendszerben. 

 

A hozzárendelések számsoroza-
tok, szabályjátékok formájában is 
megjelennek. Ezek során megis-
merkedünk a számtani és mértani 
sorozatokkal. 

Sorozatok néhány jellemzőjének 
vizsgálata (növekedés, csökke-
nés). 
Néhány elemével adott sorozat-
hoz szabályok keresése. 

 

Tisztázzuk a függvény fogalmát, 
majd foglalkozunk az értelmezési 
tartomány, az értékkészlet jelen-
tésével, valamint a függvény 
megadásának módozataival. A 
képlettel megadott függvények 
adott helyen vett értékeinek ki-
számítását egyrészt kapcsolni le-
het az algebrai kifejezéseknél ta-
nultakhoz, másrészt kialakítja a 
tanulókban a független- és függő 
változó fogalmát. A függvényfo-
galom kialakításával együtt nagy 
súlyt fektetünk a függvényekkel 
kapcsolatos jelölések bevezeté-
sére és helyes használatára. 

Megfigyelőképesség, rendszere-
zés.  
Jelölések, meghatározások meg-
tanulása, alkalmazása 

Természettudomány és 
Történelem: függvények-
kel leírható folyamatok. 
 

A függvény grafikonjának ábrá-
zolását már több helyen előkészí-
tettük (táblázatok, szöveges fel-
adatok alapján készült grafiko-
nok, halmazok összetartozó ele-
meinek ábrázolása). A tanulók 
főleg a lineáris függvények ábrá-
zolásában gyűjtsenek tapasztala-
tot, de célszerű más függvények 

Értéktáblázat készítése, és annak 
alapján a függvény ábrázolása a 
koordináta-rendszerben. 
Számítógép használata a függvé-
nyek vizsgálatára. 

Természettudomány: a 
gyorsuló mozgás út-idő 
grafikonja. 
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grafikonjainak megVizuális kul-
túraolása is. Foglalkozunk az 
„összeköthetők-e a pontok” kér-
désével. 
Részletesen foglalkozunk a lineá-
ris függvényekkel, a meredekség-
gel, a grafikon alapján is megál-
lapítjuk a hozzárendelési utasí-
tást.  

Lineáris kapcsolatok vizsgálata a 
hétköznapokban. A meredekség 
értelmezése. 

Természettudomány: 
adott távolság esetén a 
sebesség és az idő, adott 
tömeg esetén a sűrűség 
és a térfogat. 

Lineáris egyenletek, egyenlőtlen-
ségek grafikus megoldásánál al-
kalmazzuk a megszerzett ismere-
teket. 

Példák vizsgálata a gyakorlati 
életből, mindennapjainkból. 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Diagramok, grafikonok készítése, összefüggések leolvasása. Sorozat, hozzá-
rendelés, függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, helyettesítési érték. 
Növekedés, fogyás. Lineáris függvény, lineáris kapcsolat, meredekség. Függ-
vények ábrázolása koordináta-rendszerben. 

 
 

Tematikai egység 3. epocha: Geometria  

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.  
A tengelyes és középpontos tükrözés. Tengelyesen és középpontosan szim-
metrikus alakzatok.  
Körző, vonalzó és a szögmérő használata. Szögmásolás, szögfelezés, sza-
kaszfelező merőleges szerkesztése. Adott pontból merőleges állítása illetve 
párhuzamos szerkesztése egy egyenessel.  
Háromszögek, négyszögek csoportosítása. Háromszög, négyszög belső és 
külső szögeinek összegére vonatkozó ismerete. Háromszögek, négyszögek 
kerületének kiszámítása.  
Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. 
A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 
A téglalap, paralelogramma, háromszög, rombusz és a deltoid területének 
kiszámítása. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a síkban és a térben. Valós probléma geometriai modelljének 
megalkotása. A matematika tanulási módszereinek továbbfejlesztése. 
Tömör, de pontos, szabatos kifejezőkészség fejlesztése. A szaknyelv minél 
pontosabb használata írásban is. Jelek, jelölések, megállapodások megjegy-
zése. 
Megfigyelőképesség, vizuális képzelet fejlesztése (képzeletben történő moz-
gatás, átdarabolás, szétvágás). Képi emlékezés, ismeretek felidézése. 
A szerkesztéshez szükséges eszközök célszerű használata. A pontosság igé-
nyének fejlesztése. 
A transzformációs szemlélet továbbfejlesztése. Geometriai modell készítése.  
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Önálló, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A bizonyítási igény fel-
keltése, egyszerű bizonyítások megértése, reprodukálása. 
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának 
fejlesztése. 
Digitális technikák felhasználása a feldolgozás során. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

A sokszögekről tanultakat szög-
számolással, szimmetriával és tu-
lajdonságokkal kapcsolatos fel-
adatokkal, szerkesztésekkel ele-
venítjük fel. Szöveges kerület- és 
területszámítási feladatokat ol-
dunk meg. Átdarabolással vizs-
gáljuk a trapéz területét, és meg-
adjuk az összefüggést képlet for-
májában is. 

Szerkesztési terv készítése. Váz-
latkészítés. A szerkesztés mene-
tének leírása. Szerkesztések el-
végzése. Törekvés a pontos, pre-
cíz munkára. Diszkusszió a há-
romszögek, négyszögek szer-
kesztésénél. 

 

A tengelyes és középpontos tük-
rözés felelevenítése után újabb 
transzformációval: az eltolással 
ismerkedünk meg. Az eltolás jel-
lemzőjeként bevezetjük a vektor 
fogalmát. Vizsgáljuk vektorok 
egyenlőségét, a nullvektor szere-
pét. Eltolások egymásutánjával 
vizsgáljuk a vektorok összegzé-
sét, két vektor esetére megismer-
kedünk a paralelogramma-sza-
bállyal. Megállapítjuk az eltolás 
tulajdonságait, összehasonlítjuk 
az eddig megismert egybevágó-
sági transzformációkkal. 

Ismeretek mozgósítása, rendsze-
rezése problémamegoldás érdek-
ében. 
Egyszerű alakzatok eltolt képé-
nek megszerkesztése. 
A vektor fogalma, vektorok ösz-
szege, különbsége, számmal való 
szorzása. Műveletek tulajdonsá-
gainak vizsgálata szerkesztések 
elvégzése után. 

Természettudomány: el-
mozdulás, erő, sebesség. 

Vizsgáljuk az egyállású szögek 
egyenlőségét. Felvetjük párhuza-
mos tengelyekre vonatkozó egy-
más utáni tükrözések egymás-
utánjának problémáját, tapaszta-
latszerzés után megállapítjuk az 
eltolással való kapcsolatát. El-
mozdulással, sebességgel, erővel 
kapcsolatos feladatokat oldunk 
meg vektorok segítségével. 

A tanult szögpárok felismerése, 
megnevezése és ábrákon való be-
jelölése. 
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Összegezzük tapasztalatainkat, 
összefoglaljuk a megismert 
transzformációk közös tulajdon-
ságait, majd megfogalmazzuk az 
egybevágósági transzformáció 
tartalmát és definícióját. Vizsgál-
juk a háromszögek egybevágósá-
gának alapeseteit.  

Geometriai állítások igazolása az 
egybevágóság alapeseteinek fel-
használásával. 

 

A kör és részeinek ismétlése után 
sok mérési feladatot végzünk 
konkrét tárgyakon a kör átmérő-
jére és kerületére.  Megsejtetjük 
átdarabolásos feladatok segítség-
ével a kör területére vonatkozó 
összefüggést is. Szemléletesen 
megmutatjuk a kör kerületére és 
területére vonatkozó képlet hátte-
rét. Kerület- és területszámítási 
feladatokat oldunk meg. Megfi-
gyeljük a középponti szög és a 
körív arányosságát. 
Ebben a témakörben sok mate-
matikatörténeti vonatkozást is 
mutathatunk (pl. π-re vonatkozó 
érdekességek, újfok… stb.) 

A fogalmak pontos ismerete. 
A terület és a kerület összefüggé-
seinek alkalmazása egyszerű pél-
dákban és szöveges feladatokban.  
A π, mint irracionális szám isme-
rete. 

Vizuális kultúra: építé-
szeti formák 

A szabályos sokszögekkel a beírt 
és köré írt kör kapcsán foglalko-
zunk. Vizsgáljuk a szögeket, 
szimmetria tulajdonságokat.  

Szimmetriaviszonyok áttekintése.  

A háromszögek csoportosítása 
után szerkesztési és számítási fel-
adatokat oldunk meg derékszögű 
háromszögben, hogy a diákok 
sejtsék meg, majd bizonyítsuk be 
Pitagorasz-tételét (a diákok ma-
guk is felkészülhetnek különféle 
átdarabolásos bizonyítások be-
mutatására). A feladatok során 
előkerül a négyzetgyök fogalma. 
Értelmezzük, és megtanuljuk szá-
mológép segítségével kiszámolni.  

A tételek felhasználása indoklást 
igénylő feladatokban.  
Számításos feladatok megoldása.  
Állítás és megfordításának gya-
korlása. 
 
Számológép használata. Nagy-
ságrendi becslés. 

 

Szerkesztési feladatokkal tovább 
mélyítjük a ponthalmazokról és 

A szerkesztési eljárások előnyei-
nek és hátrányainak felismerése. 
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transzformációkról eddig tanulta-
kat, valamint összetettebb számí-
tási feladatokat végzünk a Pitago-
rasz-tétel és a területszámítás 
egyidejű alkalmazására. 

Pitagorasz-tétel alkalmazása terü-
letszámítási feladatoknál. 

A területszámítás után térbeli 
alakzatokat vizsgálva először a 
kocka és egyenes hasábok, majd 
az egyenes körhenger és a gömb 
tulajdonságaival foglalkozunk. 
Érdemes vizsgálni ezek szimmet-
riáit a síkbeli analógiák alapján, 
így adva ízelítőt a térbeli egybe-
vágósági transzformációkból. 

Testek megnevezése, vizsgálata.  
 

Természettudomány: tár-
gyak alakja, a tanult tes-
tek felismerése. 
 

Foglalkozunk a testek hálózatá-
val, majd megkeressük a felszín 
és térfogat kiszámítási módjait, 
jól gyakorolva ezzel a síkalakza-
toknál szerzett ismereteket. Az 
adatok megadásánál figyelünk 
arra, hogy legyen szükség mér-
tékegység-átváltásra, hogy jól 
rögzítsük a terület - és térfogat 
mértékegységek váltószámait. 
Érdekességképpen a témát ókori 
problémák ismertetésével zárhat-
juk (a négyzet oldala és átlója 
összemérhetetlen, a kocka térfo-
gata szerkesztéssel nem megket-
tőzhető). 

Elképzelt és valóságos testek tu-
lajdonságainak felismerése, meg-
fogalmazása, különböző hálók 
készítése konkrét esetekben. Fel-
szín és térfogat számítási felada-
tok.  
Kocka, téglatest, hasáb,gúla háló-
ját elkészíti, ismeri a tulajdonsá-
gait. 
Ismeri a gömb tulajdonságait, 
mindezeket  alkalmazza a felada-
tok megoldásában. 
 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Nevezetes szögpárfajták és ezek nagysága. Háromszög, nevezetes négyszö-
gek, kör. Területszámítás (trapéz és kör). Egybevágósági transzformáció. Elto-
lás. Vektorok, összegzésük. Háromszög-, négyzet-, téglalapalapú egyenes ha-
sáb, forgáshenger, forgáskúp, gúla, gömb. Testek hálózata. Felszín és térfogat 
fogalma, számítása konkrét esetekben.  

 
 

Tematikai egység 4. epocha: Algebra II.  

Előzetes tudás 
Algebrai kifejezések összevonása. Egytagú algebrai kifejezés szorzása több-
tagúval. Helyettesítési érték kiszámítása. Szöveg átírása a matematika nyel-
vére. Egyszerű lineáris egyenletek megoldása lebontogatással, mérlegelvvel.  
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A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Absztrahálás, betűkifejezések használata, egyszerűsítő eljárások megismer-
tetése. 
Szövegben megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése, lényeges és lé-
nyegtelen információk szétválasztása. 
Matematikatörténeti érdekességeken keresztül a tantárgyi motiváció erősí-
tése. Együttműködés, önállóság, önellenőrzés fejlesztése.   

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Az algebrai kifejezésekkel kap-
csolatos műveletek felidézése és 
gyakorlása után a többtagú kife-
jezések szorzásával foglalko-
zunk. Megfigyeljük a kéttagú 
összeg, illetve különbség négyze-
tét, valamint az (a+b)(a-b) szor-
zatot konkrét esetekben. Ezek ál-
talánosításaként megfogalmazzuk 
a nevezetes azonosságokat.  

Műveletek biztos elvégzése, tö-
rekvés a pontos, precíz munkára. 
Kreativitás többféle bizonyítási 
módszer alkalmazása során. Az 
algebra és geometria összekap-
csolása az azonosságok igazolá-
sánál. 
Ismeretek tudatos memorizálása. 

Természettudomány: 
Képletek átalakítása. A 
képlet értelme, jelentő-
sége. 
Helyettesítési érték kiszá-
mítása képlet alapján.  

Több oldalról közelítjük a neve-
zetes azonosságok. A megszer-
zett tapasztalatokat pontosítjuk, 
rendszerezzük. Gyakoroltatjuk 
algebrai kifejezések egyszerűbb 
alakra hozásával egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldása so-
rán. 

A tanult azonosságok felhaszná-
lása. 
Egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldása 

 

Egyenlőségeket vizsgálunk abból 
a szempontból, hogy a bennük 
szereplő paraméter minden érté-
kére igaz, vagy vannak olyan ér-
tékek, amelyekre nem igaz, il-
letve sohasem igaz. Az egyenlő-
ségek között főleg olyanok szere-
pelnek, amelyeknek egyik olda-
lán algebrai kifejezések szorzata, 
a másik oldalon pedig a kifejtett 
szorzat szerepel. Így a tanulók új-
ból találkoznak az egyszerűbb 
nevezetes szorzatokkal, illetve ta-
pasztalatot szereznek a kiemelés-
ben. 

Az egyenlet és azonosság fogal-
mának tisztázása.  
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Algebrai kifejezések szorzattá 
alakítását motiválni lehet az al-
gebrai törtek összevonására, bo-
nyolultabb algebrai kifejezések 
egyszerűbbé tételére vonatkozó 
feladatokkal, illetve olyan egyen-
letek megoldásával, amelyek 
egyszerűsítéssel elsőfokúvá tehe-
tők. Ezen egyenletek megoldása 
jól látható értelmet ad az ellenőr-
zésnek. 

A tanult algebrai átalakítások be-
építése a megoldásba. 

 

Az egyenletek és egyenlőtlensé-
gek megoldásakor a tanulók gya-
korolják az algebrai kifejezések 
összevonását, szorzását, szorzattá 
alakítását. 

A tanult algebrai átalakítások be-
építése a megoldásba. 

 

A szorzattá alakítás segítségével 
egyszerű másodfokú egyenleteket 
is megoldhatunk. 

  

A szöveges feladatok megoldásá-
hoz felhasználjuk az eddig tanult 
eljárásokat. Egyszerű keveréses, 
helyiértékes és munkavégzéses 
feladatokat oldunk meg. 

Betűk használata szöveges fel-
adatok általánosításánál. A min-
dennapokhoz kapcsolódó problé-
mák megértése, a megoldást se-
gítő ábra elkészítése. 
Matematikai modellalkotás 
(egyenlet, illetve egyenletrend-
szer felírása); a megoldás ellenőr-
zése, a gyakorlati feladat megol-
dásának összevetése a valósággal 
(lehetséges-e?). 

Természettudomány: ösz-
szefüggések megfogal-
mazása, leírása a mate-
matika nyelvén. 

Szöveges feladatok alkalmasak a 
számtani- és a mértani sorozatok 
vizsgálatára. Az n-edik elem 
meghatározásához fedezzék fel a 
differencia és a kvóciens használ-
hatóságát, egyelőre definíció, ál-
talánosítás és képlet megismerése 
nem szükséges. Határozzák meg 
szöveges feladatokban szereplő 
sorozatok rekurzív képletét. 

Sorozatok néhány jellemzőjének 
vizsgálata (növekedés, csökke-
nés). 
Néhány elemével adott sorozat-
hoz szabályok keresése. Meg-
adott sorszámú elem kiszámolása 
„lépegetéssel”. 

 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Algebrai egész kifejezés, egytagú, többtagú. Műveletek algebrai kifejezések-
kel.  Nevezetes azonosságok, és alkalmazásuk. Egyenlet, azonosság. Egyisme-
retlenes elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Szöveges feladatok.  
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Tematikai egység 5. epocha: Kombinatorika, valószínűség, statisztika és 
gráfok  

Előzetes tudás 

A gráf fogalma és használata egyszerű kapcsolati háló megjelenítésére. Né-
hány elem kiválasztása, elemek sorba rendezése különféle módszerekkel. 
Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 
Kombinatorikai ismeretek. Esemény, műveletek eseményekkel. A kombina-
torikus valószínűségi modell. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. 
Önfejlesztés, önellenőrzés segítése kombinációs készség fejlesztése. 
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. A modellfogalom mélyí-
tése, a modellek használhatóságának, érvényességi körének vizsgálata. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

A gráfok témájában az eddigi fo-
galmak elmélyítését szolgáló (él, 
csúcs, fokszám, egyszerű gráf, 
hurokél, többszörös él, teljes 
gráf), és új fogalmakat előkészítő 
(fa, összefüggő gráf, bejárható-
ság) feladatokat oldunk meg. A 
megoldás során szükséges külön-
féle gráfok felVizuális kultúrao-
lása. Az új fogalmakat sok ta-
pasztalat alapján akkor vezetjük 
be, amikor a jelentőségükről a 
feladatmegoldás során már meg-
győződtünk.  

Szöveg matematika nyelvre for-
dítása, matematikai modell készí-
tése.  
A gráfelmélet alapfogalmainak 
megismerése és használata.  
Matematikatörténeti érdekessé-
gek megismerése 

 

A fokszám, a teljes gráf fogalmá-
val kapcsolatosan sok olyan kér-
dés is feltehető, melyek kombina-
torikai asszociációt tartalmaznak, 
illetve megoldhatunk kombinato-
rika feladatokat gráfok segítségé-
vel. Értelmezzük a különböző 
megoldási utakkal kapott ered-
ményeket. Jól kapcsolódik a 
számelmélethez az összetett szá-
mok osztóinak megkeresése fa-
diagrammal, az osztók számára 
vonatkozó összefüggés megsej-
tése a gráf alapján. Folyamatosan 
ösztönözzük a tanulókat, hogy az 

Gráfok alkalmazása összefüggé-
sek, kapcsolatok ábrázolására, 
kombinatorika feladatok megol-
dására.  
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eredményeket a szemlélettel, a 
várakozással hasonlítsák össze. 
A kombinatorika témakörben 
először a hetedik osztályban szer-
zett tapasztalatokat és ismerete-
ket elevenítjük fel feladatokon 
keresztül, majd olyan problémá-
kat oldunk meg, ahol valamilyen 
megkötés miatt nem az összes le-
hetőség képezi a megoldást (sor-
ban állásnál fiúk - lányok fel-
váltva, kockadobásnál az összeg 
páros stb.). Ezzel gyakoroljuk az 
eljárások tudatos megválasztását, 
és elkerüljük a mechanikus gon-
dolkodást, miközben a kiindulás-
ként használt általános képlet 
megértése és alkalmazási kész-
sége is mélyül.  

Kreativitás az összes lehetőség 
többféle felsorolási módjában.  
Különböző tárgyak, elemek, szá-
mok, betűk, lehetőségek sorba 
rendezése, néhány elem kiválasz-
tása. 
Különböző események kimene-
teli lehetőségeinek számbavétele. 

 

A „hány olyan n jegyű szám van, 
amely...” típusú problémák alkal-
masak a kombinatorika és szám-
elmélet témájának összekapcsolá-
sára. Rámutatunk, hogy egyes 
feltételeknek több, másoknak ke-
vesebb eset felel meg, ezzel mé-
lyítve a kombinatorika és a kom-
binatorikus valószínűség kapcso-
latát. 

Az összes lehetőség megtalálásá-
hoz szükséges megfelelő szisz-
téma megtalálása.  

 

Ismert kombinatorika feladatokat 
oldunk meg más szövegezéssel 
valószínűség-számítási köntös-
ben. Olyan kérdéseket teszünk 
fel, melyekben az általunk meg-
jelölt különféle kimenetelek ösz-
szességükben a teljes esemény-
rendszert adják (pl. dobókockával 
A: prímet B: négyzetszámot C: 
hatost dobunk) – megfigyeljük a 
halmazok viszonyát és a valószí-
nűségek összegét. A feladatok 
alapját képező kombinatorikai 
problémák szintje megegyezik a 

Kombinatorikus valószínűségi 
feladatok megoldása.  
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kombinatorikában korábban elért 
szinttel, így gyakoroltatja a kom-
binatorikai ismereteket.  
Szerencsejátékokat játsszunk, 
úgy kell megállapítani a nyeresé-
get, hogy nem azonos valószínű-
ségek esetén is igazságos legyen 
a játék. Célba lövős feladatokat 
oldunk meg többféle, a geomet-
riai ismereteknek megfelelő for-
májú céltábla esetén. 

Valószínűségi gondolkodás erő-
södése, a kombinatorikus valószí-
nűség szemléletes fogalmának 
megértése. 

 

Adathalmazokat elemzünk sta-
tisztikai középértékek segítségé-
vel (módusz, medián, átlag). Gra-
fikonokat értelmezünk, ábrázo-
lunk. 

A napi sajtóból, internetről, ta-
pasztalatból különböző grafiko-
nok keresése, elemzése. 
Adatok gyűjtése különböző té-
mákhoz kapcsolódóan, ezekből 
középértékek meghatározása. 
Tanulói együttműködésben rész-
vétel. 

Természettudomány: sta-
tisztikai adatok jellem-
zése (átlagos népsűrűség, 
országok különböző 
szempont szerinti rangso-
rai). 
 

Fogalmak, ösz-
szefüggések, el-

járások 

Gráf, szögpont, él, fokszám. Hurokél, többszörös él, egyszerű, teljes és össze-
függő gráf. Fa gráf. Bejárhatóság. Adatsokaság, diagram, módusz, medián, át-
lag. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély. Lehetséges sorrendek összeszámo-
lása, kiválasztási feladatok.   

 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI: 
 
Mind az öt epochában legalább 40%-os epochazáródolgozat-eredmény. 
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KOMPETENCIÁK 

 
1. TÖRTÉNELEM 

 
 A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a történettudo-
mány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetek-
kel és folyamatokkal, megismerjék a társadalmi hagyományokban kiemelt fontossággal bíró törté-
nelmi momentumokat. Ezeken keresztül tudatosuljon benne nemzeti, európai hovatartozása. Ismer-
kedjen meg a kulturális kódrendszerek legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azo-
nosuljon nemzeti és európai kultúránk alapértékeivel, miközben a kulturális sokszínűséget értékelő, 
más kultúrák iránt nyitott, de biztos identitású, toleráns, aktív és felelősségteljes állampolgárrá vál-
jon. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet, Magyarország és Európa 
története áll. Emellett fontos, hogy a diákok érdeklődése mentén hasonló folyamatokat más földré-
szek, kultúrák történelmében is láttassunk. 
Több általános európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül közelítünk meg. Ennek ré-
vén a gyerekek a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem 
a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve, konkrét történelmi életutakon ke-
resztül tanulmányozhatják. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy jobban megértsék 
a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és fo-
lyamatokat. Célunk, hogy a gyerekekben alakuljon ki a tényeken alapuló reális és pozitív történelmi 
szemlélet, ennek segítségével az egészséges nemzettudat és a hazaszeretet érzése. 
A történelem tanulása a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcs-
kompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a kö-
vetkeztetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesz-
tik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó hasz-
nálatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének 
és rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. A történelem összetettebb, 
értelmező, analitikus jellegű kérdései lehetőséget nyújtanak a kritikai gondolkodás, problémameg-
oldó gondolkodás, nézőpontváltás gyakorlására is. 
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más 
élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és 
megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanítás élményszerűsége 
mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társa-
dalmi kérdések iránti érdeklődésre. 
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének 
egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érve-
ket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével 
mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegből származó források 
feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti 
magabiztos eligazodást. 
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Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes 
használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző 
és mérlegelő, kritikai gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett in-
formációk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes por-
tálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források fel-
dolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű történelem tanulásnak. A digitális információfeldol-
gozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási 
készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldol-
gozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következte-
téseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források, 
interpretációk, diagramok, ábrák, térképek mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 
elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi 
gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok 
és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és kö-
vetkezményeinek több szempontú feltárására.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok minden-
napi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és 
cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket 
adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élet-
helyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Fejlődik problémamegoldó gondolko-
dása, konfliktuskezelő stratégiái. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátor-
ság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló az em-
beri cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan 
értelmezi. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felis-
merése a tanuló alkalmazkodóképességét, empátiáját fejleszti. 
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem 
tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság és Európa kulturális örökségének fő 
elemeit. Ezek segítségével megerősödik a nemzeti kulturális identitás megalapozása és európai kon-
textusba helyezése. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudo-
mányos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az érték-
teremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a minden-
napokra gyakorolt hatását. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó 
emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek 
teljesítményét. Fejlődik kezdeményezőkészsége, a személyiség által meghatározott lehetőségek és 
korlátok közötti eligazodás képessége. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más ér-
tékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti téma-
körök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom 
létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyi-
ségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, 
egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pá-
lyaválasztás során is. 
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5-8. ÉVFOLYAM 
 

Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a magyar és 
egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel, eseményeivel és szerep-
lőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a büszkeségre okot adó törté-
nelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények megismerése megalapozza a hazaszeretet 
érzését. 
A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki a 
tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás legalapvetőbb 
kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi, politikai, gazdasági és 
kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás megalapozza a tanulóban az aktív és 
felelősségteljes állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 
Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságának és 
tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az egyes 
témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig szem előtt kell tartani 
a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fantáziáját és érzelmeit megra-
gadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé a történelem tanulása. A kü-
lönböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a történelmi portrék jó alkalmat adnak a szemléle-
tes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek, modellek, zenék, hangdokumentumok), a ta-
nuló életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy éppen 
tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 
A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is támaszko-
dik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat történelmi tárgyú 
olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és az emléknapok nyo-
mán keletkező tudására. 
Fontos alapelv a tevékenység alapú tanulás, ami alatt, többek között az ismeretek tevékenységköz-
pontú alkalmazását, a tanulási eredményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztését, a koope-
ratív tanulási technikák alkalmazását, illetve tantárgyközi projektek megvalósítását értjük.  
 

5–6. ÉVFOLYAM 
 

 Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítással bevezetjük a gyerekeket a törté-
nelmi múlt megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megterem-
tése és a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz szüksé-
ges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A gyerekek elsajátítják, és al-
kalmazni kezdik a kulcsfogalmakat, gyakorolják a változatos tevékenységformákat – információ-
szerzés és -feldolgozás; tájékozódás időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvita-
tása stb. –, amelyek megalapozzák történelemtanulási készségeik fejlődését, történelmi gondolko-
dásuk kialakulását. 
 Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások 
képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős részét 
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történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a régmúlt korok 
embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, illetve az ezekhez 
kapcsolódó történeteken keresztül. További fontos alapelv a jelenségalapú megközelítés, vagyis a 
gyerekek nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül ismerkednek 
meg a történelmi korszakok világával. A portré típusú témakörök a magyar történelem néhány ki-
emelkedő személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi jelentőségét dolgozzák fel, 
miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal. 
 Az alapozó szakaszban a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesé-
lés, a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve fel-
dolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató témakörök, té-
mák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásához a tanuló képzele-
tét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó élményeken keresztül vezet a sikeres 
történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek feldolgozásán keresztül fejlődik a tanulónak a tör-
ténelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív kompetenciája is. 
 
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK ( 
TÖRTÉNELMI ISMERETEK 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 

● ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó leg-
fontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

● be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

● tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a legfon-
tosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

● ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 
szerepüket a magyar nemzet történetében; 

● fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelensé-
geit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

● képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 

● tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 
● ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális ha-

tásait Magyarországon és a világban; 
● ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 
● példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa 

és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 
● ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkor-

ban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcso-
latára és együttműködésére; 

● valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai törté-
nelmi folyamatokban. 

●  
ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 
A tanuló az 5-6. évfolyam végére: 
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● képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a kü-
lönböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

● kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve rö-
videbb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű vá-
laszokat képes adni; 

● megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 
különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, mú-
zeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

● képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 
● megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 
● felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához; 
● képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
● képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 
● össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 
● meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az események-

nek; 
● egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 
●  

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 
A tanuló az 5-6. évfolyam végére: 

● ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos ese-
mény és jelenség időpontját; 

● használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, kor-
szakra való utalással végez időmeghatározást; 

● időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segít-
ségével; 

● a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja rendelni 
egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

● használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek 
azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való elhelyezésére; 

● egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez 
és készít. 

●  
SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A tanuló az 5-6. évfolyam végére: 

● önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, sa-
ját véleményt megfogalmazni; 

● össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 
● az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 
● képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel kap-

csolatban; 
● képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
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● különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az értel-
mező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó történelmi fo-
galmakat; 

● tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (tábláza-
tok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

● egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mutat be; 
● egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 
● meghallgatja mások véleményét, érveit; 
● tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi ese-

ményeket, jelenségeket, személyiségeket. 
●  

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 
A tanuló az 5-6. évfolyam végére: 

● adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 
● képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi maga-

tartásformákat és élethelyzeteket; 
● a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 
● feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

alátámasztja azokat; 
● a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 
● önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
● felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szo-

kásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral; 
● példákat hoz a történelmi jelenségekre; 
● felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 
●  

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folya-
matosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 
Tartalmi kulcsfogalmak: 

● politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyedura-
lom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

● társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 
● gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áruter-

melés, falu, város; 
● eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 
Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 
5-6. évfolyamon éves szinten 68 tanórányi történelem foglalkozás zajlik 80%-ban önálló vagy 
komplex foglalkozások keretében, 20%-ban pedig integráltan jelenik meg a témahetek, projektna-
pok, erdei iskolák és a műhelyek keretében. 
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma évfolyamonként: 10 óra 
A fejlesztési területek témakörei 
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A történelmi tájékozottság, ismeretszerzés és forráshasználat, térbeli és időbeli megfelelő tájékozó-
dás, tudományterületi szókészlet és kommunikáció, a történelmi gondolkodás és komplex szemlé-
letmód megalapozásához szükséges fejlesztés az alábbi tizenegy témakörbe rendezett tartalmak fel-
dolgozásán keresztül valósul meg. 

I. Személyes történelem 
II. Fejezetek az ókor történetéből (mélységelvű téma)* 

III. A kereszténység 
IV. A középkor világai  
V. Képek és portrék az Árpád-kor történetéből (mélységelvű téma) * 

VI. Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 
VII. Új látóhatárok (mélységelvű téma) * 

VIII. Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 
IX. Élet a kora újkori Magyarországon 
X. Forradalmak kora 

XI. A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora (mélységelvű téma) * 
* Javaslat a mélységelvű témák megvalósítására 
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I.  Személyes történelem 
 
Fejlesztési terület: 
I. Személyes történelem 
 

Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kom-
petenciák 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 

Témák: 
Körülöttem a történelem 
Címer, zászló, pecsét, az idő mérése 
 

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tar-
talmak 

Megvalósulási terüle-
tek 

Körülöttem a történelem 
● Családi fotóalbum és személyes 

tárgyak. 
● Személyes történetek dokumentá-

lása, elbeszélése. 
● Egy nap dokumentálása. 

 
● Kódexkészítés (valamely magyar 

kódex mintájára pl. Képes kró-
nika). 

Címer, zászló, pecsét, az idő mérése 
● Címerek és zászlók alkotóelemei 

saját település és Magyarország cí-
mere és zászlaja példáján. 

● A hitelesítés eszköze, a pecsét (pl. 
az Aranybulla pecsétje). 

● Személyes címer-, zászló- és pe-
csétkészítés. 

● Az időszámítás. 

● Családi fotók, tárgyak, 
történetek gyűjtése és 
rendszerezése. 

● családfa rajzolása, szer-
kesztése, családi címer 
tervezése 

● Egyszerű, személyes törté-
netek elmesélése választ-
ható módokon (Pl.  …)  

● Képpel illusztrált, írott 
összefoglaló készítése egy 
meghatározó személyes 
élményről. 

● Kódexlap készítése, pl. a 
Képes krónika alapján 

● Címer, zászló, pecsét ké-
szítése önállóan vagy tár-
sakkal. 

● Információk gyűjtése képi 
és tárgyi forrásokból meg-
adott szempontok szerint. 

● Ország, település, iskola, 
sportegyesület és egyéb 
címerek gyűjtése. 

● Címerek értelmezése ta-
nári irányítással. 

● A történelmi idő ábrázo-
lása vizuális eszközökkel., 
Időszalag készítése. Kü-
lönböző időszámítások 

 
Komplex órák: Sze-
mélyközi, interkulturá-
lis és állampolgársági 
kompetenciák: Család 
 
 
 
 
 
Komplex órák: Termé-
szet- 
tudományos és techno-
lógiai kompetenciák: 
Ciklusok a természet-
ben, A tudomány- és 
technika fejlődése 
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összevetése, ezekkel való 
számolás 

Kulcsfogalmak: 
címer, kódex, zászló, pecsét, 
időszámítás, Kronológia: Kr. e. és Kr. u., évszázad, őskor, ókor, közép-
kor, újkor, jelenkor/modern kor.  

 
2. Fejezetek az ókor történetéből 
 
 
Fejlesztési terület: 
II. Fejezetek az ókor történetéből 
 

 
Kapcsolódási pontok: 

Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompeten-
ciák 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
 

Témák: 
Az ókori Egyiptom világa 
Az ókori Hellász öröksége 
Az ókori Róma öröksége 
A görög-római hadviselés 
Képek a népvándorlás korából 

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tartal-
mak Megvalósulási területek 

Az ókori Egyiptom világa 
● Földművelés a Nílus mentén. 
● Hitvilág és halottkultusz a pira-

misok és a Királyok Völgye 
példáján: Memphis és Théba. 

● A legjelentősebb találmány: az 
írás 
 

Az ókori Hellász öröksége 
● Mindennapok egy görög város-

ban: Athén és lakói.  
● Görög istenek, az olümpiai já-

tékok. 
Az athéni és spártai nevelés. 
 
 
 
Az ókori Róma öröksége 

● Róma alapítása a mondákban. 
● Egy római polgár mindennap-

jai. 

● Az ókori egyiptomi, gö-
rög és római életmód 
főbb vonásainak felidé-
zése. 

● Információk gyűjtése az 
ókori és a modern olim-
piai játékokról, és össze-
hasonlításuk. 

● Az ókori hadviselés leg-
alapvetőbb jellemzőinek 
bemutatása 

● városállam tervezése 
● kitalált görög mítosz 

írása 
● cserépszavazás, népgyű-

lés, esküdtszék stb. elját-
szása drámapedagógiai 
eszközökkel 

 
● Görög hoplita felismerése, 

fegyverzetének azonosítása 
képen, rekonstrukciós ábrán. 

 
Mélységelvű téma:  
témanapok keretében 
valósulnak meg: 
• projektmunkák: 
egyéni és csoportos 
• kézműves tevé-
kenységek 
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● A gladiátorviadalok és a kocsi-
versenyek. 

● Római emlékek Pannóniában. 
 
 
 
A görög-római hadviselés 

● Görög hadviselés a marathóni 
csata példáján. 

● Nagy Sándor hadserege és hó-
dításai. 

● Az ókor „tankjai”: Hannibál 
elefántjai. Caesar légiói. 

 
Képek a népvándorlás korából 

● A Római Birodalom szétesése. 
● A Hun Birodalom.  
● Attila és hadjáratai: az ókor 

egyik legnagyobb csatája (a ca-
talaunumi csata). 

● A tanult háborúk okainak és 
következményeinek bemuta-
tása; illetve a tanult hősökhöz 
kapcsolódó történetek felidé-
zése. 

● Mai magyar településnevek 
azonosítása az ókori Pannó-
nia térképén.  

● Óbuda római emlékei, 
Aquincum múzeum 

● A Hun Birodalom földrajzi 
kiterjedésének nyomon köve-
tése a térképen. 

● A nomád életmód, gazdálko-
dás és hadviselés alapvető 
jellegzetességeinek felidé-
zése. 
Történelmi mozgások (pl. 
hadmozdulatok, hadjáratok, 
népmozgások) nyomon köve-
tése történelmi térképen 
 

Képek gyűjtése és rendszerezése 
ókori épületekről. 
• Térképvázlat készítése 
egy ókori város jellegzetes épü-
leteinek és közterületeinek (pl. 
piac, kikötő) feltüntetésével. 
• Egy szabadon választott 
pannóniai település megtekin-
tése. 
• Tabló készítése az ókori 
civilizációk kulturális örökségé-
ről. 
• Egy ókori ütközet re-
konstruálása (film, kép, ábra, 
térképvázlat segítségével). 
• A Szépművészeti Mú-
zeum egyiptomi kiállítása né-
hány darabjának megtekintése és 
feldolgozása. 
• Helyi ókori tárgyú gyűj-
temény néhány darabjának meg-
tekintése és feldolgozása. 
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• Ókori témájú film vagy 
filmrészlet megtekintése és 
megbeszélése 
 

Kulcsfogalmak: 

Fogalmak: öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, 
jósda, többistenhit, olümpiai játékok, monda, provincia, rabszolga, gladi-
átor, amfiteátrum, falanx, légió, népvándorlás. 
Személyek: Kheopsz, Zeusz, Pallasz Athéné, Nagy Sándor, Romulus, 
Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Attila.  
Kronológia: Kr. e. 776 az első feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 
Róma alapítása a hagyomány szerint, Kr. e. 490 a marathóni csata, Kr. u. 
476 a Nyugatrómai Birodalom bukása. 
Topográfia: Egyiptom, Nílus, Athén, Olümpia, Spárta, Itália, Róma, Pan-
nónia, Aquincum, Marathón, Római Birodalom.  

 
III. A kereszténység 
 
 
Fejlesztési terület: 
III. A kereszténység 

Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kom-
petenciák 
Kulturális kompetenciák 

Témák: 
Az Ószövetség népe 
Jézus élete, tanításai és a kereszténység  

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tartalmak 
Megvaló-
sulási te-
rületek 

Az Ószövetség népe  
● Az Ószövetség/Héber Biblia: Ábra-

hám és Mózes. 
● Az önálló zsidó állam alapítói: Dávid 

és Salamon története 
 
Jézus élete, tanításai és a kereszténység 
● Történetek az Újszövetségből. 
● A kereszténység főbb tanításai. 
● A kereszténység elterjedése.   
● A keresztény hitélet színterei és szer-

tartásai. 
● A kereszténység jelképei 

 

● Jézus élete legfontosabb eseményei-
nek bemutatása. 

● Jézus erkölcsi tanításainak értelme-
zése. 

● A kereszténység fő jellemzőinek és 
elterjedésének bemutatása. 

● A Héber Biblia máig ható innová-
ciói: egyistenhit, tízparancsolat, heti 
pihenőnap 

● A bibliai történeteket ábrázoló ké-
pek, művészeti alkotások gyűjtése. 

● Tematikus képgaléria összeállítása a 
zsidó és keresztény vallásról meg-
adott szempontok alapján. 

● Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 
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● Pál apostol missziós útjainak köve-
tése tematikus térképen 

Kulcsfogalmak: 

Fogalmak: egyistenhit, Biblia, Ószövetség/Héber Biblia, Újszövetség, 
zsidó vallás, keresztény vallás, keresztség és úrvacsora. 
Személyek: Mózes, Dávid, Salamon, Jézus, Mária, József, Szent Péter és 
Szent Pál apostolok. 
Topográfia: Jeruzsálem, Betlehem 

 
IV. A középkor világai 
 
Fejlesztési terület: 
IV. A középkor világai 

Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompe-
tenciák 
Természet- 
tudományos és technológiai kompetenciák: 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
 

Témák: 
Élet a várban – egy magyar vár (pl. 
Visegrád) és uradalom bemutatásá-
val 
Élet a kolostorban – egy magyar ko-
lostor (pl. Pannonhalma) bemutatá-
sával 
Élet a középkori városban – egy ma-
gyar város (pl. Buda) bemutatásával 
A keresztes lovagok világa 

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, 
tartalmak Megvalósulási területek 

Élet a várban – egy magyar vár (pl. 
Visegrád) és uradalom bemutatásá-
val 

● Királyok és nemesek 
● Várépítészet – híres magyar kö-

zépkori várak. 
● Egy uradalom működése, a falvak 

világa (a jobbágyok élete). 
 
Élet a kolostorban – egy magyar ko-
lostor (pl. Pannonhalma) bemutatá-
sával 

● A középkori egyházszervezet. 
● A szerzetesség és a kolostor. 
● Román és gótikus templomépíté-

szet – híres magyar középkori 
egyházi emlékek.  

● Oktatás a középkorban. 
 

● A középkori és a mai 
életforma néhány jelleg-
zetességének összeha-
sonlítása. 

● A középkori kultúra 
főbb vonásainak felidé-
zése. 

● Az egyes középkori tár-
sadalmi rétegek életfor-
mája közti eltérések ösz-
szehasonlítása. 

● A középkori város és a 
falu összehasonlítása 
megadott szempontok 
alapján (pl. jellegzetes 
foglalkozások, életmód). 

● A középkori hadviselés 
legalapvetőbb jellemzői-
nek bemutatása. 

 
 
 
Komplex órák:  
Természet- 
tudományos és technoló-
giai kompetenciák: Táj és 
ember kapcsolata. 
Személyközi, interkulturá-
lis és állampolgársági 
kompetenciák: Kultúrák és 
lakóhelyek Életmódtörté-
net  
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Élet a középkori városban – egy ma-
gyar város (pl. Buda) bemutatásával 

● A céhek. 
● A városi polgárok. 
● Városépítészet – híres magyar kö-

zépkori városok. 
● Könyvnyomtatás és reneszánsz. 
 
A keresztes lovagok világa 

● Az iszlám–arab kihívás. 
● A nehézlovas harcmodor. 
● Keresztesek a Szentföldön. 
● A lovagi életforma és kultúra. 

● A középkori páncélos 
lovag felismerése, fegy-
verzetének azonosítása 
képen, rekonstrukciós 
ábrán 
 

● Alaprajz készítése vagy 
értelmezése egy közép-
kori városról, uradalom-
ról, várról vagy kolos-
torról.  

• Tablókészítés a kö-
zépkori magyar templomok-
ról.  
• Céhszabályzat vagy 
cégér készítése önállóan 
vagy társakkal. 
• Egy középkori ütkö-
zet rekonstruálása (film, 
kép, ábra, térképvázlat se-
gítségével). 
• Beszámoló készítése 
egy lovagi tornáról és/vagy 
a lovagi erényekről. 
• Egy lehetséges karri-
ertörténet bemutatása a kö-
zépkorból (inasból céhmes-
ter, apródból lovag, job-
bágyból püspök). 

• Montázs összeállí-
tása a középkort idéző 
képekből megadott 
szempontok alapján (pl. 
foglalkozás, viselet, je-
lentős események stb.). 

Kulcsfogalmak: 

Fogalmak: földesúr, lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot, pápa, szer-
zetes, bencés rend, pálos rend, kolostor, katolikus, román stílus, gótikus 
stílus, polgár, céh, iszlám vallás. 
Személyek: Szent Benedek, Gutenberg, Mohamed. 
Topográfia: Visegrád, Pannonhalma, Szentföld, Anglia, Franciaország 
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V. Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 
 
 
Fejlesztési terület: 
V. Képek és portrék az Árpád-kor tör-
ténetéből 

 
Kapcsolódási pontok: 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompe-
tenciák 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
 

Témák: 
Történetek a magyarok eredetéről 
Honfoglalás és kalandozások 
Szent István és a magyar állam 
Árpád-házi királyportrék 
Árpád-kori szentek 
Árpád-kori győztes harcok és csaták 
Magyarország koronázási jelvényei 

Fejlesztési feladatok 
Ajánlott tevékenységek, tar-

talmak 
Megvalósulási terüle-

tek 
Történetek a magyarok eredetéről 

● A hun-magyar eredettörténet a 
krónikákban: Hunor, Magor; 
Csaba királyfi. 

● Az Árpád-ház eredettörténete: 
Emese álma, vérszerződés 
 

Honfoglalás és kalandozások 
● Álmos és Árpád alakja a króni-

kákban. 
● A honfoglalás: Etelközből a Kár-

pát-medencébe. 
● Történetek a kalandozó magya-

rokról 
 
Szent István és a magyar állam 

● Géza és István alakja a krónikák-
ban. 

● István harca Koppánnyal és a ko-
ronázás. 

● Államalapítás: egyházszervezés, 
vármegyék és törvények. 

 
Árpád-házi királyportrék 

● Szent László, a lovagkirály. 

● A mondák és a valóság kö-
zötti kapcsolatok és ellent-
mondások felismerése. 

● A tanult mondai történetek 
felidézése, a mondai hősök 
szándékainak azonosítása. 

● Mondai szereplők felisme-
rése képek, művészeti alko-
tások alapján. 

● Rekonstrukciós rajzok, áb-
rák elemzése és/vagy készí-
tése a honfoglaló magyarok 
viseletéről, lakóhelyéről, 
fegyverzetéről. 

● Történetek felidézése az 
Árpád-kori magyar történe-
lemből. 

● A tanult történelmi szemé-
lyek jelentőségének felis-
merése. 

● A tanult uralkodók elhelye-
zése az időszalagon 
 
 
 

 
 
 
 
Mélységelvű téma: té-
manapok keretében va-
lósulnak meg: 
• projektmunkák: 
egyéni és csoportos 
• kézműves tevé-
kenységek 
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● Könyves Kálmán, a művelt ki-
rály.  

● III. Béla, a nagyhatalmú király. 
● II. András és az Aranybulla 
● IV. Béla és a tatárjárás 
 
Árpád-kori szentek 

● Szent Gellért. 
● Szent Erzsébet. 
● Szent Margit 
 
Árpád-kori győztes harcok és csaták 

● A pozsonyi csata.  
● Német támadások nyugatról: fel-

perzselt föld és a vértesi csata.  
● Nomád támadások keletről: a ker-

lési csata 
 
Magyarország koronázási jelvényei 

● Szent Korona. 
● Palást, jogar, országalma 

● Az Árpád-kori magyar tör-
ténelem kiemelkedő alak-
jait ábrázoló képek gyűj-
tése. 

• Képösszeállítás készí-
tése a Szent Lászlót megörö-
kítő freskókból a Kárpát-me-
dencében. 
 
• A történelmi alakok 
megjelenítése szerepjátékkal 
egy konkrét történelmi helyzet-
ben. 
 
• Információk gyűjtése és 
megbeszélése az Árpád-kor 
uralkodóiról, szentjeiről. 
• A Szent Korona és a 
koronázási jelvények megte-
kintése. 

Kulcsfogalmak: 

Fogalmak: hunok, finnugor, törzs, vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, 
székelyek, kalandozások, vármegye, tized, ispán, Szent Korona, tatá-
rok/mongolok, kunok. 
Személyek: Álmos, Árpád, Géza, I. (Szent) István, I. (Szent) László, 
Könyves Kálmán, III. Béla, IV. Béla, Szent Gellért, Szent Erzsébet, 
Szent Margit. 
Kronológia: 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 Ist-
ván uralkodása, 1222 az Aranybulla kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 
1301 az Árpád-ház kihalása. 
Topográfia: Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Esztergom, Buda, 
Székesfehérvár, Horvátország, Muhi, Német-római Császárság 

 
VI.  Képek és portrék a magyar állam virágkorából 
 
 
Fejlesztési terület: 
VI. Képek és portrék a magyar állam 
virágkorából 

Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompe-
tenciák 
Kulturális kompetenciák 

Témák: 
Magyar királyportrék a 14–15. szá-
zadból 
Hunyadi János, a törökverő 
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Hunyadi Mátyás, a reneszánsz ural-
kodó 

Tanulási kompetenciák 

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tartal-
mak 

Megvalósulási terü-
letek 

Magyar királyportrék a 14–15. szá-
zadból 
Károly és az aranyforint 
Nagy Lajos, a hódító. 
Luxemburgi Zsigmond, a császár 
 
Hunyadi János, a törökverő 

● Hunyadi János, a sokoldalú had-
vezér. 

● A nándorfehérvári diadal. 
 
Hunyadi Mátyás, a reneszánsz 
uralkodó 
● Mondák és történetek Mátyás 

királyról. 
● A fekete sereg. 
● Mátyás reneszánsz udvara 
 

● A mondák és a valóság közötti 
kapcsolatok és ellentmondások 
felismerése. 

● Tematikus térkép értelmezése 
és/vagy térképvázlat készítése 
Nagy Lajos hódításairól/Hu-
nyadi János hadjáratairól. 

● A tanult történelmi személyek 
jelentőségének felismerése 

● A korszak kiemelkedő alakjait 
ábrázoló képek gyűjtése, rend-
szerezése az egyes uralkodócsa-
ládok szerint. 

• A nándorfehérvári csata re-
konstruálása (ábra, térképvázlat, 
kép, film, animáció segítségével). 
• Mátyás, a reneszánsz ural-
kodó – beszámoló készítése a kirá-
lyi udvarban tett képzeletbeli láto-
gatásról.  
• A Nemzeti Múzeum közép-
kori magyar gyűjteménye néhány 
darabjának megtekintése és feldol-
gozása. 
 
Látogatás a visegrádi várban 
és/vagy királyi palotában. 

 
 
 
 

Komplex órák: 
Személyközi, inter-
kulturális és állam-
polgársági kompe-
tenciák:  
Hős (A múlt és a 
jelen hősei. Míto-
szok és hősök nyo-
mában. Példakép 
vagy hős?) 

 

Kulcsfogalmak: 

Fogalmak: aranyforint, kormányzó, végvár, szekérvár, zsoldos. 
Személyek: I. (Anjou) Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 
Hunyadi János, I. (Hunyadi) Mátyás. 
Kronológia: 1335 a visegrádi királytalálkozó, 1456 a nándorfehérvári di-
adal, 1458–1490 Mátyás uralkodása. 
Topográfia: Lengyelország, Oszmán Birodalom, Csehország, Nándorfe-
hérvár 
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VII. Új látóhatárok 
 
 
Fejlesztési terület: 
VII. Új látóhatárok 

Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompetenciák 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Vállalkozói kompetencia 

Témák: 
A földrajzi felfedezések 
Korai kapitalizmus 
A vallási megújulás 
Az új világkép kialakulása  

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tartal-
mak 

Megvalósulási terüle-
tek 

A földrajzi felfedezések 
● A felfedezők útjai. 
● A világkereskedelem kiala-

kulása. 
● Gyarmatosítás Amerikában: 

az őslakosság sorsa, ültetvé-
nyek és rabszolgák 

 
Korai kapitalizmus 

● A tőkés gazdálkodás kibonta-
kozása és a polgárosodó élet-
mód. 

● A manufaktúrák, a világke-
reskedelem kialakulása. 

● Az első bankok és tőzsdék. 
 
A vallási megújulás 

● Egyházi reformtörekvések a 
kora újkorban. 

● Reformáció és katolikus 
megújulás. 

● Az anyanyelvi kultúra és ok-
tatás felvirágzása magyar 
példák alapján. 

● Vallási türelem Erdélyben. 
 
Az új világkép kialakulása  

● A természettudományok fejlő-
dése: a kopernikuszi fordulat. 

 
● A nagy felfedezők útjainak be-

mutatása térképen. 
● prekolumbián kultúrákról pre-

zentáció készítése 
● A céhek és a manufaktúrák ösz-

szehasonlítása. 
● A világkereskedelem útvonalai-

nak bemutatása térkép segítségé-
vel. 

 
● A reformáció és katolikus meg-

újulás hatásának feltárása az 
anyanyelvi kultúra és oktatás te-
rületén. 

● Érvelés a vallási türelem mellett 
 
 
● Olyan termékek gyűjtése, ame-

lyek a földrajzi felfedezéseknek 
köszönhetően kerültek a világ-
kereskedelembe. 
 

● Hasonlóságok és különbözősé-
gek megállapítása a megismert 
felekezetek templomairól ké-
szült fotók alapján. 

 
 
Mélységelvű téma: té-
manapok keretében va-
lósulnak meg: 
• projektmunkák: 
egyéni és csoportos 
• kézműves tevé-
kenységek 
 
 
 
Komplex óra: Termé-
szet- 
tudományos és techno-
lógiai kompetenciák Vi-
lágegyetem. Naprend-
szerünk. Társadalom 
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● A középkorit felváltó világ-
kép: a felvilágosodás. 

• A saját településen (vagy 
környékén) található különböző fele-
kezetekhez tartozó templomok meg-
tekintése. 
• Információk gyűjtése a ma-
gyar reformáció néhány képviselőjé-
ről. 
• Egy természettudós (pl. Ko-
pernikusz, Newton) életének és 
munkásságának bemutatása: plaká-
ton, prezentációval, kiselőadáson. 

• Táblázat készítése a közép-
kor és az újkor világképének 
összehasonlításához megadott 
szempontok alapján.. 

Kulcsfogalmak: 

Fogalmak: gyarmat, manufaktúra, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, 
tőzsde, részvény, reformáció, református, evangélikus, ellenreformáció és 
katolikus megújulás, jezsuiták, vallási türelem, felvilágosodás. 
Személyek: Kolumbusz Kristóf, Magellán, Luther Márton, Kálvin János, 
Károli Gáspár, Pázmány Péter, Kopernikusz. 
Kronológia: 1492 Amerika felfedezése, 1517 a reformáció kezdete. 
Topográfia: Spanyolország, India, Kína, London, Sárospatak 
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VIII. Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 
 
 
Fejlesztési terület: 
VIII. Portrék és történetek 
Magyarország kora újkori tör-
ténetéből 

 
Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompetenciák 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
 

Témák: 
A török háborúk hősei 
Bocskai, Bethlen és Zrínyi 
II. Rákóczi Ferenc és szabad-
ságharca 
Mária Terézia  

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tartal-
mak Megvalósulási területek 

A török háborúk hősei 
● II. Lajos és a mohácsi 

csata. 
● Buda eleste és az ország 

három részre szakadása. 
● A várháborúk hősei (pl. 

Dobó; Zrínyi, a szigetvári 
hős) 

 
Bocskai, Bethlen és Zrínyi 
● Bocskai István fejedelem, 

a hajdúk vezére. 
● Bethlen Gábor, Erdély fe-

jedelme. 
● Zrínyi Miklós, a költő és 

hadvezér. 
● Buda visszavétele: a török 

kiűzése 
 
II. Rákóczi Ferenc és szabad-
ságharca 
● Rákóczi fordulatos életpá-

lyája Munkácstól Rodos-
tóig. 

● Történetek a Rákóczi-sza-
badságharc idejéből. 

● A szatmári béke: függet-
lenség helyett  

● A mohácsi csata eseményeinek 
rekonstruálása animációs film és 
térkép alapján. 

● A három részre szakadt ország 
és a fontosabb török hadjáratok 
bemutatása tematikus térképen.  

● A török- és Habsburg-ellenes 
harcok hőseiről szóló történetek 
elbeszélése, irodalmi szövegek 
felidézése. 

● Képek, ábrázolások gyűjtése és 
azonosítása, filmrészletek értel-
mezése a törökellenes háborúk 
hőseiről és eseményeiről. 

● A három részre szakadt ország 
térképének értelmezése. 

● Annak a bemutatása, hogy mi-
lyen hatással volt a török uralom 
Magyarország fejlődésére. 

● II. Rákóczi Ferenc életútjának 
és személyiségének bemutatása. 
 

● Képek, ábrázolások gyűjtése 
magyar végvárakról, kiállítás 
rendezése. 

• Egy játékfilm megnézése és 
megbeszélése a törökellenes hábo-
rúk hőseiről és eseményeiről. 

 
 
 
Komplex órák: Személy-
közi, interkulturális és ál-
lampolgársági kompeten-
ciák:  
Hős (A múlt és a jelen hő-
sei. Mítoszok és hősök 
nyomában. Példakép vagy 
hős?) 
 



246 
 

megbékélés a birodalom-
mal 
 

Mária Terézia 
● Mária Terézia, a család-

anya és uralkodó. 
● Intézkedései Magyaror-

szágon. 
● A magyar huszárok és a 

berlini huszárcsíny. 
● Főúri kastélyok a művelő-

dés szolgálatában (pl. 
Eszterháza, Gödöllő  

 

• Egy a Rákóczi-szabadság-
harcot bemutató műalkotás (pl. 
festmény, népdal, regény) feldolgo-
zása. 
• Vélemény megfogalmazása, 
vita a szatmári békéről. 
• A magyar huszárokról szóló 
történetek gyűjtése, elbeszélése. 
• A huszárok fegyverzetének 
és öltözetének bemutatása. Huszá-
rok öröksége a mai modern hadse-
regekben 
• Képek gyűjtése főúri kasté-
lyokról 

Kulcsfogalmak: 

Fogalmak: szultán, janicsár, török hódoltság, kuruc, labanc, szabadság-
harc, trónfosztás. 
Személyek: I. Szulejmán, II. Lajos, Dobó István, Bocskai István, Bethlen 
Gábor, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), II. Rákóczi Ferenc, Mária 
Terézia. 
Kronológia: 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger véd-
elme, 1686 Buda visszafoglalása, 1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc. 
Topográfia: Mohács, Eger, Erdélyi Fejedelemség, Pozsony, Bécs. 
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IX. Élet a kora újkori Magyarországon  
 
 
Fejlesztési terület: 
IX. Élet a kora újkori Magyar-
országon  

Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompetenciák 
Természet- 
tudományos és technológiai kompetenciák 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 

 

Témák: Élet a török hódoltság 
kori Magyarországon – egy 
konkrét település (pl. Debrecen 
vagy Kecskemét) bemutatásá-
val  
Élet a 18. századi Magyaror-
szágon – egy konkrét település 
(pl. Temesvár) bemutatásával 

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tar-
talmak Megvalósulási területek 

Élet a török hódoltság kori 
Magyarországon – egy konkrét 
település (pl. Debrecen vagy 
Kecskemét) bemutatásával  

● A török uralom. 
● A mezőváros élete. 
● Szarvasmarha-kereskede-

lem 
 
Élet a 18. századi Magyaror-
szágon – egy konkrét település 
(pl. Temesvár) bemutatásával 
● Magyarország újranépesü-

lése és újranépesítése. 
● Népek és vallások együtt-

élése. 
● A barokk városépítészet. 

● A kora újkori életmód ösz-
szehasonlítása a maival. 

● A török kori mezővárosok 
mindennapjainak bemuta-
tása különböző gyűjtött for-
rások alapján.  

● A 15. századi és a 18. szá-
zad végi magyarországi et-
nikai viszonyok összeha-
sonlítása térképen, illetve 
táblázatban vagy diagra-
mon szereplő adatok segít-
ségével. 
 

● A török kori magyar keres-
kedelem fő irányainak és 
árucikkeinek nyomon kö-
vetése tematikus térkép se-
gítségével. 

• Prezentáció vagy plakát 
készítése ősi magyar állatfaj-
tákról. 
• Térképvázlat rajzolása 
vagy makett készítése egy me-
zővárosról. 

 
 
Komplex órák: Természet-tu-
dományos és technológiai 
kompetenciák: Táj és ember 
kapcsolata. 
Személyközi, interkulturális 
és állampolgársági kompeten-
ciák: Kultúrák és lakóhelyek 
(Életmódtörténet) 
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• Képek gyűjtése a ma-
gyarországi barokk építészet-
ről. 
• Egy barokk templom 
megtekintése a saját települé-
sen 

Kulcsfogalmak: Fogalmak: nemzetiség, ortodox, barokk. 
Topográfia: Debrecen, Temesvár. 

 
X. Forradalmak kora 
 
 
Fejlesztési terület: 
X. Forradalmak kora 
 

Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompetenciák 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 

Témák: 
Ipari forradalom 
Társadalmi-politikai forrada-
lom 

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tartal-
mak Megvalósulási területek 

Ipari forradalom 
● Gyapotból pamut. 
● A textilipar fejlődése. 
● A gőzgép. Bányászat, gyár-

ipar, vasútépítés. 
● Gyerekek és felnőttek min-

dennapjai egy iparvárosban 
 
Társadalmi-politikai forrada-
lom 

● A köztársaság kísérlete 
Franciaországban. 

● A forradalmi terror. 
● Napóleon a császár és had-

vezér 

 
Vélemény megfogalmazása a 
technikai fejlődés előnyeiről 
és hátrányairól 

● A francia forradalom értéke-
lése; pozitívumok és negatí-
vumok azonosítása. 

● Napóleon alakjának, törté-
nelmi szerepének megítélése 
különböző források alapján  

● A manufaktúrák és a gyárak 
működésének összehasonlí-
tása megadott szempontok 
alapján. 

• Beszélgetés a gyermek-
munkáról. 
• Napóleon oroszországi 
hadjáratának követése térképen. 
• Napóleon-ábrázolások 
gyűjtése 

 
Komplex óra: Természet- 
tudományos és technológiai 
kompetenciák: A tudomány- 
és technika fejlődése, Társa-
dalom 
 

Kulcsfogalmak: 
Fogalmak: ipari forradalom, gyár, szabad verseny, tömegtermelés, mun-
kanélküliség, forradalom, diktatúra 
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Személyek: James Watt, Edison, Bonaparte Napóleon. 
Kronológia: 1789 a francia forradalom, 1815 a waterlooi csata. 
Topográfia: Párizs, Habsburg Birodalom, Oroszország, Nagy-Britannia. 

 
XI. A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 
 
 
Fejlesztési terület: 
XI. A magyar nemzeti éb-
redés és polgárosodás kora 

 
Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
Szociális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgársági kompetenciák 
Kulturális kompetenciák 
Tanulási kompetenciák 

 

Témák: 
A reformkor 
A forradalom 
Képek a szabadságharc 
történetéből 
A kiegyezés 

Fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tartalmak Megvalósulási területek 

A reformkor 
● Széchenyi István alko-

tásai. 
● A jobbágyfelszabadítás 

kérdése. 
● A magyar nyelv és a 

nemzeti kultúra ügye 
 
A forradalom 
● A március 15-i esemé-

nyek és a 12 pont. 
● Kossuth Lajos szerepe. 
● Az áprilisi törvények. 
● A Batthyány-kormány 
 
Képek a szabadságharc 
történetéből 
● Történetek a szabad-

ságharc idejéből. 
● Görgei Artúr, a hadve-

zér. 
● A tavaszi hadjárat. 
● A Függetlenségi nyilat-

kozat. 
● A fegyverletétel és 

megtorlás – Arad 

● A reformkor legfontosabb problé-
máinak bemutatása. 

● 1848. március 15-e eseményeinek 
felidézése képek, dokumentumok, 
visszaemlékezések, filmrészletek 
és/vagy dramatikus jelenetek segít-
ségével. 
A kor történelmi szereplőinek jel-
lemzése; tevékenységük bemuta-
tása 
 

● A zsidóság pozitív szerepe a sza-
badságharcban. 

● A tavaszi hadjárat hadmozdulatai-
nak végigkövetése térképen. 

● A szabadságharcot követő megtor-
lás néhány konkrét esetének bemu-
tatása (aradi vértanúk, a zsidóságot 
sújtó közösségi büntetés) 
A kiegyezés értékelése 
 

Tablókészítés a kor legfontosabb sze-
replőiről.  
• Képek gyűjtése Széchenyi gya-
korlati tevékenységéről. 

Mélységelvű téma: 5. év-
folyamon témanapok kere-
tében valósulnak meg:  

● megemlékezés 
● projektmunkák: 

egyéni és csoportos 
kézműves tevékenységek 
 
 
 
 
 
Mélységelvű téma: 6. év-
folyamon témanapok kere-
tében valósulnak meg:  

● megemlékezés 
● projektmunkák: 

egyéni és csoportos 
kézműves tevékenységek 
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A kiegyezés 
● Az ellenállás formái. 
● Deák Ferenc szerepe. 
● A kiegyezés megkö-

tése. 
● Az Osztrák-Magyar 

Monarchia megszüle-
tése. 

 

• Folyamatábra készítése az eu-
rópai és a magyar forradalmak esemé-
nyek összefüggéseiről. 
• Térképvázlat készítése a már-
cius 15-i eseményekről. 
• Kvíz készítése a március 15-i 
eseményekről és szereplőikről. 
• Poszter, kiselőadás, prezentá-
ció készítése a szabadságharc egy hí-
res csatájáról. 
• 1848–49-es emlékhelyek felke-
resése a környéken. 
• Képek gyűjtése a szabadság-
harc honvédeinek egyenruháiról és 
fegyvereiről. 
• Történelmi portré készítése 
Széchenyi Istvánról és/vagy Wesselé-
nyi Miklósról és/vagy Batthyány La-
josról és/vagy Kossuth Lajosról 
és/vagy Deák Ferencről és/ vagy Gör-
gey Artúrról és/vagy Bem Józsefről 
és/vagy Klapka Györgyről és/vagy 
Móga János és/vagy Perczel Mór 

• Mikrotörténeti kutatás: egyéni 
sorsok feltérképezése, a szabadság-
harc pozitív szerepet betöltő nők és 
nemzetiségi, roma vagy zsidó szár-
mazású résztvevőinek bemutatása 

Kulcsfogalmak: 

Fogalmak: országgyűlés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, sajtósza-
badság, cenzúra, miniszterelnök, honvédség, kiegyezés. 
Személyek: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Bem Jó-
zsef, Görgei Artúr, Klapka György, Móga János, Perczel Mór, Ferenc Jó-
zsef, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós 
Kronológia: 1830–1848 a reformkor, 1848. március 15. a pesti forrada-
lom, 1849. október 6. az aradi kivégzések, 1867 a kiegyezés. 
Topográfia: Pest, Pákozd, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad, Osztrák-
Magyar Monarchia 
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7-8. ÉVFOLYAM 

 
 Az AKG-ban – az intézmény profiljának megfelelően – a a történelem oktatása komplexen, 
mélyrehatóan, tevékenységközpontúan történik, A hagyományos történelem oktatáshoz képest 
hangsúlyosabb a közelmúlt, a magyarral együtt élő más Kárpát-medencei népek, valamint az 
Európán kívüli világ kultúráinak megismertetése, továbbá a – politikai és katonai köztörténet mellett 
– a történelmi mindennapok bemutatása. Hangsúlyos az iskola városának (Óbuda, Buda, Budapest) 
helytörténete, és a tanulók gyökereinek feltárása is, ezért iratunk - éves projekt keretében - 
családtörténetet 8. évben. Az európai történeti beágyazottság nagyobb hangsúlyt kap, a magyar és 
magyarországi eseményeket időrendben és tematikában szorosabban kötjük az azzal párhuzamosan 
lezajló európai folyamatokhoz.  
 Módszertanban a frontális tanári közléshez képest nagyobb hangsúlyt kap az egyéni és 
csoportos, heurisztikus és kooperatív ismeretszerzés, problémamegoldás, az önálló 
diáktevékenység. Kiemelt cél a társadalmi és természeti környezet iránti kíváncsiság, érdeklődés 
felkeltése és annak kielégítésén keresztül a további érdeklődés megteremtése. A világ 
megismerésének vágya önmagáért való fontos emberi érték. Ezért, továbbá a kritikus gondolkodás 
ösztönzése érdekében a kanonizált ismeretek mellett hangsúlyosak a nyitva hagyott, 
továbbgondolásra váró problémák, kérdések. Az órai, tantermi foglakozásokat kiegészítik ún. 
témahetek, melyeket részben az ország különböző pontjain rendezve az adott térség történetét 
dolgozzuk fel (ezek a helyszínek évfolyamonként változnak), de egyes korok (pl. őskor, barokk, 
polgári kor) és többnyire Óbuda illetve Budapest története is feldolgozásra kerül.  
Célok a 7-8. évfolyamon 
A történelem általános célja az ismeretek bővítése és az ezekhez kapcsolódó képességek 
fejlesztése, úgymint:  

- Képessé tenni a fiatalokat a tájékozódásra, véleményalkotásra a gazdaságban, politikában, 
társadalmi kérdésekben már a diákkorban, 

- felkészíteni őket a konkrét döntésekre ezen a téren a felnőtt korban is (a családi költségvetés, 
a hivatali ügyintézés, a politikai választások stb., tehát lényegében a társadalommal, 
politikával, gazdálkodással kapcsolatosan az élet minden fontos területén).  

- A tanuló személyiségének kialakulása szempontjából alapvető fontosságú a társadalomban 
való eligazodás képessége. 

- Felnőttkori további önképzés, az adott új kérdésekhez, problémákhoz igazodó (utánanéző, 
újságolvasó, művelt nagyközönségként olvasó, társasági beszélgető) ismeretszerzés 
alapjainak lerakása, módszertani segítése. 

- Mindezek elősegítése a múlt reális és több nézőpontú, kritikus szemléletű megközelítésének 
elsajátíttatásával is, az általános történelmi műveltség megalapozásával és kiterjesztésével.  

- A társadalmi szerepvállalás tudatosítása, elősegítése; a tudatos közéleti részvételre való 
felkészítés. 

- A reális és büszke nemzeti önismeret, nemzeti kishitűségtől és sovinizmustól, a problémák 
és tehertételek közösségi hárításától mentes kiegyensúlyozott nemzettudat kifejlesztése, 
továbbá a határon túli magyarság iránti érdeklődés és szolidaritás kialakítása. 
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AZ EURÓPAI ÉS KELET-KÖZÉP-EURÓPAI ÖSSZETARTOZÁS-TUDAT, 

SZOLIDARITÁS FEJLESZTÉSE  
- Az Európán kívüli világ, kultúrák megismertetése, a kultúrák egymásra hatásának, a 

globalizáció összefüggéseinek megértetése.  
- A demokratikus értékrend kialakítása, megerősítése, a hagyományos plurális európai 

alkotmányosság és demokrácia előnyeinek tudatosítása. 
- Az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák jelentőségének 

megismertetése, és tiszteletük kialakítása. 
- Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek 

fejlesztése. 
- A szociális érzékenység és társadalmi szolidaritás kialakítása, a társadalmi egyenlőtlenségek 

okainak, csökkentésük lehetőségeinek megismertetése.  
- Nyitott, elfogadó gondolkodás kialakítása az eltérő kultúrák – különös tekintettel a Kárpát-

medencében együtt élő népek és a hazai nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek – iránt. 
- Humanista értékrenden alapuló, toleráns magatartásforma kialakítása a fogyatékkal élők, 

betegek, idősek, elesettek továbbá a másféle politikai meggyőződésűek, világnézetűek, 
neműek és szexuális irányultságúak iránt.  

- A környezettudatos védelmének, a fenntarthatóságra törekvésnek a kialakítása. 
A fejlesztendő általános képességek 
A fentieken keresztül olyan képességek fejlesztését célozzuk, melyek nem kötődnek kizárólag a 
társadalmi ismeretekhez, és más tantárgyak fejlesztési céljai között is megtalálhatók  
Értelmi képességek: 
• önálló, logikus gondolkodás, egyéni ítéletalkotás, vitatkozás, érvelés, következtetések 

levonása (általánosítás nélkül), árnyalt, több látószögű megvizsgálás, szövegkritika 
(elemzés), kritikus nyitottság új elgondolások felé, lényeglátás; 

Szociális képességek: 
• beilleszkedés/önállóság, konfliktuskezelés, viselkedés, fegyelem, másik egyénnel, nemmel, 

korcsoporttal, kulturális és származási csoporttal szembeni empátia, ebből fakadó tolerancia, 
fellépés, cselekvés; 

Kommunikatív képességek: 
• olvasás, írás, előadás, képelemzés fejlesztése; 

Önmagára vonatkozó képességek: 
• önismeret, öntudat - önmaga vállalása, a megváltozás képessége. 

 
Az egyes képességek fejlesztése nem sorolható kategorikusan adott lezárt tematikai egységekhez. 
Folyamatosan alakulnak ki alapszinten a felső tagozat négy évében. Az elvontabb 
gondolkodásmód vagy például az én-tudat ekkor alakul ki, van aki a hetedik évfolyam előtt erre 
nem is alkalmas. Ha igyekszünk személyközpontúak lenni, akkor egyesekkel előbb, másokkal 
elvben később érünk célt a személyre szabott feladatok segítségével. 
A történelemtanuláshoz szorosabban köthető képességek 
A tanulással kapcsolatosan 

• Írás, olvasás, beszéd 
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o egyéni tanulás: írott és beszélt szöveg lényegének megértése, kijegyzetelése, 
ismertetése; 

o csoportos tanulás: ismertetés megértése, vonatkoztatása saját ismereteire, 
vitatkozás; 

o kiselőadás tartása megadott szűkebb irodalom alapján (kb. 5-10 perc), 7. 
évfolyamon; 

o érdekes és követhető nagyobb előadás készítése önállóan kikeresett irodalom 
alapján, 8.. évfolyamon; 

o esszéírás (l oldal), folyamatosan fejlesztve tartalmát és terjedelmét, 7-8. 
évolyamon; 

o házi dolgozat készítése, önálló szakirodalom keresésével, 7-8. évfolyamon. 
• Topográfia 

o tanult helyek elhelyezése a térképen tanári útmutatás alapján (minden 
évfolyamon); 

o készségszintű tájékozódás, önálló keresés (pl. történeti Magyarországon 
megyék, tájegységek, nagyvárosok; Magyarországon kívül régiók, ismertebb 
folyók, hegyek, városok)? 

o készségszintű térképhasználat, folyamatok leolvasása térképről. 
• Kronológia 

o az időszámítás mikéntje, századok, ezredek, Kr. e., Kr. u. stb. (7. évfolyamon); 
o készségszintű tájékozódás korok, korszakok, évszázadok között (mindig a 

hátrahagyott időszakra értendő); 
o kulcsdátumok ismerete, viszonyítási pontként való használata. 

• Forráskezelés 
o írott források kritikai elemző szempontjainak megismerése (idő, hely, szerző, 

elfogultság stb.) 7. évfolyamon; 
o írott források kritikai elemző szempontjainak készségszintű önálló alkalmazása 

8. évfolyamon; 
o tárgyi források, képek forrásértékének felismerése, az elemzési szempontok 

megismerése 7. évfolyamon; 
o tárgyi források, képek önálló, készségszintű elemzése a megismert és tovább 

bővített szempontok alapján 8. évfolyamon; 
o grafikonok, táblázatok, számadatok, ábrák elemzése - az elemzési  szempontok 

ismerete 7-8. évfolyamon;  
o grafikonok, táblázatok, számadatok, ábrák elemzése - az elemzési szempontok 

készségszintű, önálló alkalmazásának megalapozása 8.. évfolyamon; 
o korhű játékfilmek megfigyelése, kritikus szemlélete adott szempontok alapján 7-

8. évfolyamon 
o egykorú filmek elemzése adott szempontok alapján, 8. évfolyamon. 

• Könyvtárhasználat, múzeumi kutatás 
o 7-8. évfolyamon önállóan. 

 
A történelem tantárgy kapcsolatai más társadalomismereti tárgyakhoz, tevékenységekhez  
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- A tantárgyblokk az alsó középfok négy évében szorosan kapcsolódik az etika és 
társadalomismeret tantárgyhoz. 

- A történelem epochális tantárgy, a négy tanévben évente öt epochában kronologikus rendben 
tárgyaljuk, és lezárjuk az egyetemes és magyar történetet tanulását. 

- A történelem képzési rendjébe az AKG pedagógiai programjának megfelelően, az évfolyam 
patrónusi közösségének igényei szerint komplex történelmi és társadalomismereti témahetek 
is illeszthetőek. 

 
A 7-8. év tantervi koncepciója 

 
Az epochális tanulási-tanítási gyakorlatnak megfelelően egy-egy epocha egy-egy kultúrát, 
körülhatárolható történeti időt vagy témakört foglal magába. Kerek, érthető egészekre darabol fel 
évszázados történeti folyamatokat. Jellegénél fogva nem törekszik az adott téma teljes körű 
bemutatására, hanem inkább olyan elemekre fókuszál, amely az életkori sajátosságoknak megfelel. 
Jobbnak tartjuk egy-egy kérdés mélyebb vizsgálatát, mint a minden részletet érintő, de 
(kényszerűen) kissé felszínes bemutatást.  
Az epochális tanulás-tanítás másik jellegzetessége a házi feladatok ritka és csekély volta. 
Törekszünk arra, hogy az epochális óra legyen a megtanulás elsőrendű színhelye, azonban nem 
mondunk le arról a lehetőségről, hogy diákjainknak otthoni feladatként rövid feldolgozni való 
anyagot adjunk. Jelentkezés alapján otthon lehet felkészülni az órai kiselőadásokra, szorgalmi 
feladatokra. 
A történelem tanulás-tanítás folyamatát a történeti gondolkodás normál menetéhez igazítottuk: 
elsődlegesek a források, és ezek feldolgozása útján, heurisztikus módon jutunk el az általánosító 
következtetések levonásához. Nyilvánvaló, hogy más módon nem is tudnánk megvalósítani a 
képességfejlesztés céljait. 
Az általános iskolai történelem tanulása a 8. év végére lezárt képzést ad. A lezárt képzés fogalmán 
elsősorban tartalmat értünk – érintettük az emberiség és a magyar nép történetének teljes kronológiai 
ívét. Lezárt annyiban is, hogy tanítványaink birtokában vannak – egyéni eltérések természetesen 
lehetnek – azoknak a képességeknek, amelyek alapját képezik egy magasabb szintű gondolkodási 
műveleteket igénylő elemző-kritikai gondolkodásnak.  
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
A történelem tanításában-tanulásában a képességfejlesztésnek kiemelkedő jelentőséget 
tulajdonítunk. Feladatunknak tartjuk, hogy segítsük és erősítsük a tanulásmódszertan tantárgyban 
kipróbált technikák használatát.  
A tartalommal kapcsolatosan 

• konkrét társadalmi esetekből, eseményekből következtetések levonása, alapszintű 
általánosítás 7. évfolyamon; 

• okok megértése, rangsorolása, lényeges és lényegtelen társadalmi-történeti mozzanatok 
elkülönítése (7. évfolyamtól folyamatosan, egyéni ütemben) 

• tágabb történelmi összefüggések, folyamatok, elvont fogalmak megértése (7. évfolyamtól) 
azok készségszintű alkalmazása, önálló felülvizsgálata, illetve saját összefüggések 
kialakítása, rendszerekben való gondolkodás (8. évfolyamon egyéni ütemben); 
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• a társadalmi jelenségek társadalomlélektani okainak megértése, saját hibás reflexeinek (pl. 
előítéletek, leegyszerűsítések, csúsztatások stb.) közömbösítése önmagában (7-8. 
évfolyamon folyamatosan, egyéni ütemben); 

• a kultúra, történelmi változás, fejlődés, komplex fogalmának ismerete (7. évfolyamon), 
értése, megértése, összefüggéseinek bemutatása 8. évfolyamtól folyamatosan, egyéni 
ütemben; 

• egy-egy korszakba, kultúrába való beleélési képesség, ezen kultúra megértése, a történetiség 
megértése (pl. anakronizmusok felismerése, eltérő korok összehasonlításában kellő 
óvatosság, empátia az egyes korok gondolkodásmódjának irányába stb.) 7. évfolyamtól 
folyamatosan, az adott korokra vonatkozóan, időben egyre mélyebben. 

• a tárgyon belüli érdeklődési körök kialakítása, ezekben való elmélyedés (folyamatos, nem 
mindenkinél elérendő cél); 

• tájékozódás a jelenkori Magyarország, Európa, világ gazdasági, politikai viszonyaiban, az 
állampolgári jogokban, kötelességekben; 

• reális (komplexus- és kompenzációmentes) büszke nemzettudat, a szomszéd népek ismerete, 
Európa és az Európán kívüli kultúrák megértése folyamatosan; 

• ember és környezet viszonyának, ezek összefüggéseinek értelmezése a különféle korokban 
illetve ma, folyamatosan; 

• koherens de nyitott saját világnézet és történelmi gondolkodás megalapozása és 
kialakításának megalapozása. 

MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK  
 
A fent leírt célok és általános jellemzők meghatározzák azokat a módszertani elveket, amelyek 
mentén epochális óráinkat szervezzük. 
Az életkori sajátosságoknak megfelelően az elméletek és az általánosságok helyett az egyedi 
esetekből, személyekből, helyszínekből, konkrétumokból indulunk ki. Az általánosságokig – már 
azokig, amelyek ebben az életkorban emészthetőek – illetve az előzményekig, körülményekig, 
következményekig ezekből a konkrétumokból kiindulva jutunk el. A történeti fejezeteknél ezeket a 
kiindulópontokat jeleztük. Ebből is következik, hogy nem törekszünk mindenre kiterjedő – és ezért 
kényszerűen kicsit felületes – ismereteket adni.  
Szintén az életkori sajátosságoknak megfelelően igyekszünk az elméleti foglalkozások mellé minél 
több manuális, mozgásos és gyakorlati tevékenységet illeszteni. Az órák visszatérő elemének 
szántuk a dramatikus játékokat, történeti szereplők kapcsolatát megelevenítő jelenteket.  
A tanári magyarázat csak egy részét alkotja az órának. Számos témát a diákok egyedül vagy 
csoportosan, nyersanyagok (források, grafikonok, képek stb.) megadott szempontok alapján történő 
elemzésével dolgoznak fel. Ezek során a tanár szerepe a szervezés, irányítás, segítés. Igyekszünk 
felhasználni a kooperatív tanulási technikákat, a projektpedagógia módszereit és a modern 
technológia (IKT) adta lehetőségeket. A módszernek mindig alkalmazkodnia kell az adott 
diákcsoporthoz és a témához.  
AZ ÉRTÉKELÉS 
Az értékelés az egész oktatási folyamat szerves része. Vele a tanítási-tanulási tevékenység 
hatékonyabbá tétele a cél. Egyrészt „diagnosztizáljuk” az egyes tanulók tanulásának az erősségeit 
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és gyengeségeit, másrészt mérjük magának az oktatási folyamatnak az erősségeit és gyengeségeit 
is.  
Értékelési stratégiánk összhangban áll a tanterv koncepcionális és készségekre vonatkozó céljaival. 
Ezekből vezethetjük le annak a több komponensű értékelési rendszernek az elemeit, amelyekhez 
viszonyítva a tanulók teljesítményét mérhetjük. Ezek az értékelési elemek a következők: 

• tudás és megértés; 
• kutatás - vizsgálat; 
• kritikus gondolkodás; 
• kommunikáció; 
• a személyiség fejlődése. 

 
A teljesítésnél a különböző érdeklődésből és a különböző képességből adódó különbségeket 
természetesnek tartjuk. 
Epochánként értékeljük az órai munkát (csoportmunka, együttműködés, koncentrált figyelem, 
jegyzetelés, feladatmegoldás), a dolgozatokat, a füzetvezetést, és az egyéni feladatokat. Minden 
epocha százalékos értékeléssel zárul. Az év során szerzett százalékokat év végén 5 fokozatú 
osztályzatra, illetve iskolai pontra váltjuk (elégtelen-jeles, dicséretes jeles esetén kitűnő).  
 
RÉSZLETES TANTERV 
Az alábbiakban éves bontásban szerepelnek az epochák témái. A tartalmi követelményeket és 
célokat epochánkénti bontásban adjuk meg. 
 
 
 
 

7. évfolyam 
7. év 1. epocha 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A XIX. század első fele   

Előzetes tudás 

A felvilágosodás és a francia forradalom. Nagyhatalmi küzdelmek a 
XVIII. században. A Magyar Királyság államszervezete a XVIII. 
században. Mária Terézia és II. József. A Szent Szövetség. Az ipari 
forradalom.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

- A reformkori folyamatok máig ható történelmi jelentőségének 
megértetése, vagyis annak, hogy Magyarország modern kori 
története ekkor, a polgárosodás elindulásával kezdődött.  

- A reformkor és az ezt lezáró szabadságharc története és a kor 
kihívásokra adott válaszai, utólagos értékelése különböző 
megoldásokat mutat a nagyhatalmak közé ékelődött magyarság 
életlehetőségeinek és a Kárpát-medencében élő más népekkel való 
együttélésnek újra és újra felvetődő kérdéseire - ennek a folyamatnak 
a megértése, az alternatívák megismerése a fő cél. 
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- A diákoknak az európai folyamatok áramába kell helyezni a magyar 
eseményeket.  

- Ismerniük kell a korabeli Európa uralkodó, máig meghatározó 
politikai ideológiáit; az európai és kitekintésképpen a dél-amerikai 
területek modernizációs kihívásaira adott válaszokat – a liberális és 
konzervatív erők céljait és politikai működését; átlátni, hogy a 
sikereket a nyugati példához való felzárkózási törekvés biztosította.  

- A valós teljesítményekre, modernizációs sikerekre épülő magyar 
nemzettudat erősítése. Egyén és nemzeti közösség 
érdekegyesítésének lehetőségének megismerése a reformkori és 
szabadságharcos eseményekben.  

 
Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Szent Szövetség Európája 
A XIX. század uralkodó eszméi: 
liberalizmus, konzervativizmus, 
nacionalizmus, szocializmus. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 
 
Gazdaság, társadalom, politikai 
fórumok Magyarországon. 
A reformkori Pest-Buda és 
Óbuda. Mindennapok.  
A magyarországi nemzetiségek 
társadalma, politikai törekvései 
Kulturális élet a reformkori 
Magyarországon 
Az 1830-as évek forradalmai 
Európában 
Az első reformországgyűlések. 
Széchenyi István és Wesselényi 
Miklós programja 
A reformmozgalom 
kibontakozása. Kossuth Lajos, 
Eötvös József programja 
A forradalmasodó Európa 
A pesti forradalom  
A polgári állam megteremtése 
Magyarországon  
A szabadságharc defenzívában 
A tavaszi hadjárat és a 
függetlenség kimondása 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Csoportmunka, témák közös 

feldolgozása (pl. egyes 
társadalmi csoportok 
élethelyzetének egyéni 
feldolgozása, közös 
megbeszélése)  

– Folyamatok leolvasása 
térképről (pl. 1848-49-es 
hadjáratok) 

– Források olvasása, kritikus 
értelmezése (pl. Széchenyi és 
Kossuth vitája) 

– Önálló információgyűjtés 
különböző médiumokból, az 
internetről (pl. Széchenyi 
tevékenységéről). 

– Az információk önálló 
rendszerezése és értelmezése 
(pl. a függetlenség 
kimondásának okai a 
Függetlenségi Nyilatkozat 
alapján). 

– Ismeretszerzés személyes 
beszélgetésekből, tárgyak, 
épületek, képek közvetlen 
megfigyeléséből.  

– Táblázatok értelmezése (pl. 
nemzetiségiek aránya, egyes 

Magyar nyelv és 
irodalom: Kölcsey 
Ferenc: Himnusz, 
Huszt; Petőfi Sándor: 
Nemzeti dal, A XIX. 
század költői; 
Vörösmarty Mihály: 
Szózat, Katona József: 
Bánk bán. 
A nyelvújítás. 
 
Matematika: Bolyai 
Farkas, Bolyai János. 
 
Földrajz: Budapest 
gazdasági jelentősége. 
 
Dráma és tánc: 
színháztörténet - Nemz
eti Színház, Katona 
József: Bánk bán. 
 
Vizuális kultúra: a 
magyarországi 
klasszicizmus.  
 
Ének-zene: a nemzeti 
opera születése, a 
Himnusz 
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A szabadságharc bukása 
 
 

népcsoporthoz tartozók 
száma, aránya) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonítása 
(pl. a reformkor életmódja 
kapcsán). 

– Érvek gyűjtése a feltevések 
mellett és ellen, az érvek 
kritikai értékelése (pl. 
Kossuth és Széchenyi ill. 
Görgey vitája).  

– Történelmi-társadalmi adatok, 
modellek és elbeszélések 
elemzése a bizonyosság, a 
lehetőség és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. a magyar 
függetlenség lehetősége a 
trónfosztás után.) 

 
Kommunikáció: 
– Páros és csoportos 

együttműködés gyakorlása 
feladatmegoldás közben. 

– Szóbeli beszámoló, kiselőadás 
tartása önálló gyűjtőmunka 
alapján. (Pl. a reformkor 
hagyatéka megyénkben.) 

– Esszé írása (pl. az áprilisi 
törvényekről). 

– Események, történetek 
dramatikus megjelenítése. (Pl. 
Széchenyi felszólalása az 
1825–27-es országgyűlésen.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a reformországgyűlések 
eredményei). 

– Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai helyének 
megmutatása a térképen vagy 
elhelyezése a vaktérképen. 

megzenésítése (Erkel 
Ferenc), Liszt Ferenc. 
 
Informatika: 
könyvtártípusok, 
könyvtártörténet 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 
Okok és következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, 
interpretáció, történelmi jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit rétegek, népesedés, népességrobbanás, 
migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 
rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, 
államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 
köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, birodalom, 
szuverenitás, emberi jogok, állampolgári jogok, centrum, periféria, vallás, 
vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Szent Szövetség, polgári nemzet, nacionalizmus, liberalizmus, 
konzervativizmus, szocializmus, népek tavasza, reform, reformkor, polgári 
átalakulás, liberális nemesség, centralisták, cenzúra, államnyelv, önkéntes 
örökváltság, kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, 
védővám, márciusi ifjak, klasszicizmus, romantika, sajtószabadság, 
nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, 
jobbágyfelszabadítás, honvédség, tavaszi hadjárat, Függetlenségi 
Nyilatkozat. 
Személyek: Metternich, Marx, Bolivar, Lajos Fülöp, Széchenyi István, 
Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös 
József, Batthyány Lajos, Petőfi Sándor, Jelačić, Görgey Artúr, Ferenc József, 
Windischgrätz, Bem József. 
 Topográfia: Pozsony, Bécs, Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Kápolna, Isaszeg, 
Temesvár, Világos, Latin-Amerika 
Kronológia: 1848. (forradalmak), 1830. (Széchenyi István: Hitel című 
művének megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–36. (rendi országgyűlés), 
1844. (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. 
(forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 1848. 
szeptember 29. (a pákozdi csata), 1848–1916 (Ferenc József uralkodása), 
1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a Függetlenségi 
Nyilatkozat kiadása), 1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 

 
7. év 2. epocha 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Nemzetállamok kora  
A világ és Magyarország a XIX. század második 

felében 
 

Előzetes tudás 
A XIX. század uralkodó eszméi. Népek tavasza. Reformkor. Forradalom 
és szabadságharc Magyarországon. 



260 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

- Az epocha a XIX. század második felének történetével foglalkozik. 
Cél megismertetni a diákokkal a nemzeti eszme korszakot 
meghatározó, eseményeket mozgató jelentőségét.  

 
- Megismertetni továbbá az 1848-as forradalmak felemás eredményeit, 

az alkotmányosság eszméjének további térnyerését; 
- a kor gondolkodásának megváltozását – a tudományos és racionális 

gondolkodás elterjedését; 
- a polgári nemzetállamok kiépülését Európában, ezek máig ható 

történelmi jelentőségét; Európa világhatalmi csúcsra emelkedésének 
okait; 

- megtárgyalni a nemzetállamok rendszerének kiterjedését az olasz-
német egység létrejöttét, hatását az európai egyensúlyra; 

- megismertetni a diákokat Balkán helyzetével, annak népeivel és az 
éledő nacionalizmusok jellegével a török alóli felszabadulás 
időszakában; 

- tudatosítani, hogy a magyar forradalom főbb társadalmi vívmányai 
érvényben maradtak és a modernizáció alapjává váltak; tudatosítani 
az 1849-et követő évtizedekben lezajló modernizáció és polgárosodás 
tartalmát, jelentőségét a magyar történelemben;  

- megláttatni milyen problémákat vetett fel a soknemzetiségű Habsburg 
Birodalomban az alkotmányosság bevezetése, megismertetni 
Magyarország birodalmon belüli helyzetét, útját a kiegyezésig, a 
kiegyezés tartalmát, ennek máig ható jelentőségét a magyar 
alkotmányos fejlődésben; 

- megismertetni Oroszország terjeszkedő politikáját megkésett polgári 
reformjainak sajátosságait, ezek hatását az ország későbbi történetére; 

- megismerni a három részre szakadt Lengyelország egyes részeinek 
helyzetét és oroszellenes szabadságharcukat; 

- megismertetni Amerika betelepedésének körülményeit, Észak és Dél 
szembekerülését, Amerika fellendülésének, nagyhatalommá 
válásának gazdasági, népesedési, mentalitásbeli hátterét, ezek máig 
ható jelentségét a világpolitikában.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Változatok monarchiákra: Nagy-
Britannia, Franciaország, 
Oroszország. 
Születő nemzetállamok: az olasz 
egység létrejötte 
  
Németország születése  
 
A lengyel álom  

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Források elemzése, megvitatása 

(pl. húsvéti cikk) 
– Csoportos szövegfeldolgozás 

(pl. egyes balkáni államok, ezek 
közös egybevetése) 

– Folyamatok leolvasása térképről 
(pl. az Egyesült Államok 
fejlődése) 

Magyar nyelv és 
irodalom: Arany János: 
A walesi bárdok, Madách 
Imre: Az ember 
tragédiája. 
Dosztojevszkij, Victor 
Hugo, Lev Tolsztoj, 
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Születő nemzetállamok a 
Balkánon  
 
Az amerikai egység  
Önkényuralom és átmenet 
Magyarországon 
A kiegyezés 
 
A kiegyezés értékelése és 
alternatívái  

– Különböző emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése 
eltérő források alapján.  

(Pl. Deák politikai magatartása.) 
– Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Milyen okok 
járultak hozzá Deák politikai 
álláspontjának változásaihoz?) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Újabb és régebbi történészi 

álláspontok megvitatása 
források alapján (pl. a passzív 
ellenállás kérdéséről) 

– Tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés (pl. a gazdasági 
kiegyezés lényegi elemei). 

– Feltevések megfogalmazása 
igaz történetek szereplői 
cselekedeteinek, viselkedésének 
mozgatóiról. (Pl. Garibaldi 
szicíliai hadjáratának célja.) 

– Érvek gyűjtése feltevések 
mellett és ellen. (Pl. vita a 
kiegyezés szükségességéről.) 

 
Kommunikáció: 
– Csoportmunka 
– Szóbeli beszámoló, kiselőadás 

tartása önálló gyűjtőmunka 
alapján (pl. a kiegyezés 
alternatíváiról). 

– Történelmi témák vizuális 
ábrázolása. (Pl. összehasonlító 
táblázat készítése az olasz és a 
német egység kialakulásáról.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek időrendbe 
állítása. (Pl. az amerikai 
polgárháború eseményei.) 

Földrajz: Európa és az 
Amerikai Egyesült 
Államok nagytájai. 
 
Ének-zene: Verdi: Aida, 
Erkel: Bánk bán. 
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– Egyes történelmi jelenségek és 
régiók eltérő időbeli ritmusának 
felismerése és 
kölcsönhatásainak elemzése. 
(Pl. az olasz, a német egyesítés 
folyamatának összekapcsolása a 
kiegyezéshez vezető úttal.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és 
bizonyítékok, interpretáció. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági 
kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
gazdasági válság,  
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 
önkényuralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: kisnémet és nagynémet egység, nemzetállam, emigráció, Dunai 
Konföderáció, passzív ellenállás, provizórium, húsvéti cikk, kiegyezés, 
dualizmus/dualista monarchia, közös ügyek, delegáció, gazdasági 
kiegyezés, Cassandra-levél, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés. 
Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Cavour, Bismarck, I. Vilmos, Lincoln, 
Haynau, Alexander Bach, Andrássy Gyula.  
Topográfia: Piemont, Solferino, Olaszország, Königgrätz, Német 
Császárság, Amerikai Egyesült Államok, Elzász-Lotaringia, Sedan, Arad,  
Osztrák–Magyar Monarchia. 
Kronológia: 1853-56. (a krími háború), 1859. (a solferinói ütközet), 1861. 
(az olasz egység létrejötte), 1861-65. (polgárháború az Amerikai Egyesült 
Államokban), 1866. (a königgrätzi csata), 1870 (a sedani csata), 1871. (a 
Német Császárság létrejötte), 1849. október 6. (az aradi vértanúk 
kivégzése), 1850–1859. (Bach-korszak), 1865. (Deák Ferenc húsvéti cikke), 
1867. (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868. (a nemzetiségi 
törvény, a horvát-magyar kiegyezés). 

 
7. év 3. epocha 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Modern világ, modern emberek – a századforduló  

Előzetes tudás 
Az első ipari forradalom és következményei.  A XIX. századi tudomány. A 
XIX. század uralkodó eszméi. A nemzetállamok kialakulása. Polgárháború 
az Egyesült Államokban. 
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A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Ez az epocha a XIX. század második felétől az első világháborúig tartó 
időszak gazdasági sajátosságait és társadalmi jellegzetességeit vázolja föl. A 
polgári élet különböző területeire kalauzol el: 

- fő cél, hogy érzékelhető legyen - nincs egységes polgárság, a rétegek 
között életmódbeli különbségeket is találunk; 

- a világtörténelem fő folyamatainak, az egyes régiók és országok 
sajátosságainak megismerése; 

- az európai és a világtörténelem nagy korszakfordulóját: a tőkés 
világgazdaság kiépülését, az ipari forradalom folytatását, új 
szakaszainak sajátosságait, 

- ennek kihatását a népesedésre és a mindennapokban lezajló gyökeres 
életmódváltásra, érzékeltetni a hagyományos életmód és értékrend 
bomlását az egyéni életutak szintjéig,  

- megismerni a politikai ideológiákban és szerveződésben végbement 
változásokat; 

- bemutatni, hogyan változott meg az állam szerepe a XIX. század 
végén; 

- felvázolni az egyház megváltozott szerepét a szekularizált világban; 
- megismerni az emancipációs mozgalmakat, különös tekintettel a nők 

helyzetének megváltozására; 
- bemutatni a munkásosztály helyzetét, harcait, életlehetőségeit és a 

szocializmus politikai ideológiáját. 
Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
A ráció és a tudományos 
haladás.  
A világkép 
megváltozása. 
 
A mindennapok 
változásai. Demográfia, 
élelmezés, higiénia, 
orvoslás, technika.  
 
A gazdaság változásai: 
az ipari forradalom 
második és harmadik 
szakasza  
 
Az ipari forradalmak 
hatása a társadalomra – 
élet a modern 
nagyvárosban 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Források elemzése, megvitatása 

(pl. polgári mindennapok egykorú 
leírásból) 

– Csoportos szövegfeldolgozás (pl. 
egyes társadalmi csoportok egyéni 
feldolgozása, közös megbeszélése) 

– Folyamatok leolvasása térképről 
(pl. ipari forradalom terjedése) 

– Élethelyzetek megfigyelése 
források alapján. (Pl. a szórakozás 
új formái.) 

– Ismeretszerzés különböző típusú 
forrásokból. (Pl. világgazdasági 
részesedési adatok.) 

– Önálló információgyűjtés adott 
témához az internet segítségével. 
(Pl. a városi életforma képekben.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

Magyar nyelv és irodalom: 
Kafka, Apollinaire, Baudelaire, 
Rimbaud. 
 
Kémia: Pasteur  
 
Matematika: diagramok 
készítése, értelmezése, 
táblázatok olvasása. 
 
Biológia-egészségtan: Az 
emberi tevékenység környezeti 
hatásai,  
Az evolúció darwini leírása. 
 
Fizika: a tudomány hatása az 
ipari-technikai civilizációra, a 
radioaktivitás és az 
elektromosság. 
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A polgárok világa, 
mindennapjai 
A munkásosztály 
életviszonyai  
 
Munkásmozgalom, 
marxizmus 

 
A falusi élet 
A modern állam, 
átalakuló egyház  
A zsidóság 
emancipációja. 
Antiszemitizmus és 
cionizmus 
 
A nők helyzete. 

– A tanult ismeretek 
problémaközpontú elrendezése.  

– Társadalmi-történelmi, erkölcsi 
problémák felismerése, önálló 
megfogalmazása. (Pl. az 
iparosodás környezetszennyező 
hatása.) 

– Önálló vélemény alkotása (Pl. a 
női emancipáció tényezői.) 

 
Kommunikáció: 
– Történetek elbeszélése 

emlékezetből. (Pl. az első újkori 
olimpia.) 

– Esszé írása. (Pl. az egyenlőtlen 
fejlődés okai.) 

– Folyamatábra, diagram, vizuális 
rendezők készítése. (Pl. az ipari 
forradalom húzóágazatainak 
bemutatása diagramokon.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Egyes történelmi jelenségek és 

régiók eltérő időbeli ritmusának 
felismerése és kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a centrum – 
félperiféria – periféria.) 

– Történelmi időszakok összevetése. 
(Pl. az ipari forradalom két 
korszakának az összehasonlítása.) 

Vizuális kultúra: az 
impresszionizmus (pl. Edouard 
Manet, Claude Monet), a 
szecesszió (pl. Klimt), 
expresszonizmus (pl. Munch), a 
kubizmus (pl. Picasso). 
 
Testnevelés és sport: az első 
újkori olimpia. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és bizonyítékok, 
interpretáció. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, 
államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, köztársaság, 
parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria,  
vallás, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: védőoltás, pszichoanalízis, evolúció, konzerv, higiénia, monopólium, 
futószalagos termelés, tőkekivitel, polgári állam, középosztály, munkásosztály, 
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emancipáció, cionizmus, antiszemitizmus, szakszervezetek, 
keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, szociálpolitika, kötelező biztosítás, 
internacionálé, párizsi kommün, anarchizmus, bolsevizmus, egyenlőtlen fejlődés, 
revans, szecesszió. 
Személyek: Darwin, Pasteur, Nietzsche, Freud, Ford, Viktória királynő, XIII. Leó, 
Lenin, Bakunyin. 
Topográfia: Szuezi-csatorna. 
Kronológia: 1871. párizsi kommün, 1889. (második Internacionálé), 1896. (az 
első újkori olimpia).  

 
7. év 4. epocha 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A dualizmus kora Magyarországon   

Előzetes tudás 

Az 1848-as forradalom célkitűzései és ezek megvalósulása 1867-ig, a 
dualista állam politikai és gazdasági rendszere. A nemzetiségi kérdés.  
Az életmód és a gondolkodásmód változása a tudomány és a technika 
fejlődésének új szakaszában. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az epocha az Osztrák-Magyar Monarchia történetével foglalkozik. A 
korszaknak külön hangsúlyt ad, hogy a családok történetében már vannak 
olyan emlékek, amelyek ezt az időszakot átélhetővé tudják tenni, másrészt 
pedig lakóhelyünk épített környezetében nagyon sok emlékét találhatjuk 
meg ennek az időszaknak. Ez a bőséges emlékanyag – az eddig említetteken 
túl az irodalmi és filmművészeti alkotások - lehetővé teszi, hogy a diákok 
átérezzék a kor emberének életét, gondolatait. 

- Az epocha célja megismertetni Magyarország lendületes gazdasági 
fejlődését, egyszersmind példát mutatni arra, hogyan szerveződik 
meg a gazdasági integráció és mi a szerepe egy felzárkózó 
országban a külföldi tőkének; 

- bemutatni a polgári állam működését, amely előzménye a modern 
államoknak is; a nyílt, magas vagyoni cenzusos, egyéni és 
aránytalan kerületekre épülő rendszer visszásságait, a visszaélések 
lehetőségeit, ezzel erősítve az állampolgári ismereteket, a 
demokratikus elköteleződést; 

- bemutatni a helyi hatalom működését, ennek visszásságait, mélyítve 
az állampolgári ismereteket, a demokratikus elköteleződést; 

- végigkövetni a polgárosodás folyamatát, megismerni a polgárosodó 
társadalom rétegeit, ezek életviszonyait, a társadalmi ellentéteket és 
a kezdődő szociálpolitikát; 

- megismertetni a modern értelemben vett pártokat és irányzatokat, 
amelyek szintén előzményei a mai pártrendszereknek; 
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- a Monarchia története lehetőséget nyújt a sok nemzetiség 
együttélése folytán pozitív és negatív minták felmutatására és ezzel 
a multikulturalitásnak mint értéknek az erősítésére; 

- e korszakban Budapest modern világvárossá válik, s ez alkalmat ad 
a századfordulós Budapest és ezen belül Óbuda emlékeinek 
feltérképezéséhez, a nemzeti érzés és lokálpatriotizmus 
erősítéséhez, az értékmegőrzés tudatosításához. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A dualista állam 
kiépülése és 
működése.  
Államformák, 
államszervezet. 
 
Gazdasági változások 
a dualizmus korában. 
A technikai fejlődés 
feltételei és 
következményei. 
Fölzárkózás és 
lemaradás. 
 
Társadalmi változások 
és népesedési 
viszonyok a dualizmus 
korában. 
Népesség, demográfia.  
 
Budapest világvárossá 
válása. Hétköznapok 
Budapesten. 
 
Etnikai és nemzetiségi 
viszonyok a dualizmus 
korában. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek, 
népcsoport. 
 
A dualista monarchia 
válsága.  
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés különböző 

forrásokból. (Pl. korfákból a 
korösszetétel  meghatározása.) 

– Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Rudolf 
trónörökös rejtélyes halála.) 

– Ismeretszerzés beszélgetésekből, 
tárgyak, épületek, képek 
megfigyeléséből. (Pl. a szecesszió 
stílusjegyeinek tanulmányozása 
épületek segítségével.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Híres emberek viselkedésének 

mozgatóiról feltevések 
megfogalmazása, a tettek és 
következményeik közötti 
kapcsolatok felismerése. (Pl. az ún. 
zsebkendőszavazás.) 

– Feltevések megfogalmazása egyes 
jelenségek hátteréről, feltételeiről, 
okairól. (Pl. a zsidó emancipáció 
okai.) 

– Különféle társadalmi-történelmi 
jelenségek összehasonlítása 
különböző szempontok alapján. (Pl. 
a város és a vidék életformája.) 

 
Kommunikáció: 
– Szóbeli beszámoló, kiselőadás 

tartása önálló gyűjtőmunka alapján. 
(Pl. a MÁV létrejötte; Puskás 
Tivadar találmányai.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Jókai Mór: A kőszívű ember 
fiai, Mikszáth Kálmán, Ady 
Endre: Góg és Magóg …  
Molnár Ferenc: A Pál utcai 
fiúk, Nyugat. 
 
Matematika: diagramok 
készítése, értelmezése, 
táblázatok olvasása. 
 
Fizika: elektromosság, 
elektromos generátorok.  
 
Földrajz: Magyarország 
természeti adottságai. 
 
Vizuális kultúra: a 
romantika és a realizmus 
Magyarországon (pl. Steindl 
Imre: Országház, Munkácsy 
Mihály), a szecesszió és 
egyéb új irányzatok (pl. 
Csontváry Kosztka Tivadar, 
Nyolcak, Rippl-Rónai 
József.)  
 
Ének-zene: Bartók Béla, 
Dohnányi Ernő, Kodály 
Zoltán. 
 
Testnevelés és sport: 
Magyarok az olimpián, 
sikeres magyar sportágak 
(úszás, vívás). 
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Új politikai 
irányzatok, „második 
reformnemzedék” 
 
Életmód és 
mindennapok a 
századfordulón. 
Nők és férfiak 
életmódja, társadalmi 
helyzete, életformák. 
 
A tudomány és 
művészetek jellemzői 
a korszakban. 

– Saját vélemény megfogalmazása 
(Pl. vita Tisza Kálmán közigazgatási 
reformjáról.)  

– Történetek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. parlamenti vita a 
véderő kérdéséről.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Időbeli sorrendek kialakítása (Pl. 

kormánypártok időrendje.) 
– Egy-egy korszak komplex 

bemutatása (pl. Tisza Kálmán kora; 
prezentáció készítése a millennium 
időszakáról.) 

– Az adott téma tanulmányozásához 
legmegfelelőbb térkép kiválasztása. 
(Pl. a nemzetiségek helyzete, a 
nehézipari körzetek bemutatása.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változások és folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, 
tények és bizonyítékok, történelmi jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit rétegek, középrétegek, alsó rétegek, korfa, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, ipar, mezőgazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 
termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, monarchia, 
parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: amnesztia, nyílt választás, virilizmus, Szabadelvű Párt, torlódó 
társadalom, úri középosztály, dzsentri, uradalmi cseléd, cselédház, 
cselédkönyv, kivándorlás, asszimiláció, állami anyakönyvezés, polgári 
házasság, népoktatás, millennium, obstrukció, polgári radikalizmus, kisgazda, 
agrárszocializmus, Társadalomtudományi Társaság. 
Személyek: Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi 
Oszkár, Vázsonyi Vilmos, Nagyatádi Szabó István, Szabó Ervin, Kandó 
Kálmán, Puskás Tivadar. 
Topográfia: Budapest, Bosznia-Hercegovina, Fiume. 
Kronológia: 1867–1918. (a dualizmus korszaka), 1875–90. (Tisza Kálmán 
miniszterelnöksége), 1873. (Budapest létrejötte), 1896. (a millennium), 1905. 
(a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 
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7. év 5. epocha 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az első világháború és a forradalmak   

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 
konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés.  
A dualista monarchia válsága. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az epocha célja, hogy a diákok 
- ismerkedjenek meg a terjeszkedő politika imperialista jellegével 

és értsék meg, hogy a gyarmati politika, a gyarmatszerzés 
hogyan járul hozzá a nagyhatalmisághoz, illetve hogyan hat 
mindez Kína, India vagy Japán fejlődésére; 

- legyenek tisztában a századforduló nagyhatalmainak 
világpolitikai törekvéseivel; 

- értsék meg, hogyan vált a Balkán az ott élő népek ellentéteinek 
színterévé, és a nagyhatalmi versengés tényezőjévé; 

- ismerjék a hadviselő felek hadi céljait, ideológiáját; 
- a háború fegyvereit, gépesített, tömegpusztító jellegét, ismerjék 

meg a lövészárkok mindennapjait, az egyszerű katonákra 
nehezedő hatalmi nyomást és terrort, a nacionalista ideológia, 
propaganda és valóság ellentmondását;  

- ismerjék a hátországra nehezedő nyomást, a hátország és a nők 
mindennapjait;  

- ismerjék a fontosabb fordulópontokat, eseményeket, frontokat; 
- lássák az összefüggést a háború és a forradalmak között; 
- ismerjék a háború lefolyását (diplomáciai, katonai események, 

gazdasági következmények az iparban és a mezőgazdaságban); 
- ismerjék az 1917-es orosz forradalom kirobbanásának, a 

demokrácia megteremtésének és bukásának okait, folyamatát, a 
bolsevik ideológia jövő-, hatalom- és erkölcsszemléletét, ennek 
kapcsolatát a háború borzalmaival, és veszélyeit a társadalomra 
nézve, a hatalomátvétel természetét; 

- ismerjék az őszirózsás forradalom okait, előzményeit, 
ideológiáját; 

- ismerjék a vereség és az antant-megszállás következményeit, a 
Károlyi-kormányzat intézkedéseit, mozgásterének korlátait, 
népszerűségvesztésének okait; 

- ismerjék a Tanácsköztársaság kikiáltásának okait, kezdeti 
népszerűségének és népszerűségvesztésének okait, a diktatúra 
intézkedéseit, a demokrácia és diktatúra közti különbségeket az 
emberek mindennapjai oldaláról közelítve, a vörösterror 
természetét; 
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- ismerjék az ellenforradalom mozgatórugóit, Horthy hatalomra 
kerülésének okait, körülményeit, a fehérterror természetét, a 
konszolidáció első lépéseit. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A gyarmati politika  
– európai kihívások, távol-keleti 
válaszok   
Nagyhatalmi konfliktusok és 
szövetségek 
Az első világháború okai, 
kirobbanása. 
Hadviselés, tömegtájékoztatás, 
sajtó, propaganda. 
 
A háború mindennapjai a fronton 
és a hátországban. 
 
A háború menete. 
 
Magyarország az első 
világháborúban.  
 
A februári forradalom és a 
bolsevik hatalomátvétel. A 
diktatúra kiépülése Szovjet-
Oroszországban. 
 
A háborús vereség 
következményei Magyarországon: 
az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlása, az őszirózsás 
forradalom. 
 
A Tanácsköztársaság. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés térképről (pl. 

háború eseményeinek 
leolvasása) 

– Ismeretszerzés személyes 
beszélgetésből, családi 
emlékekből (Pl. fényképek, 
levelek az első 
világháborúból, rokonok 
történetei.)  

– Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. a 
Luisitania elsüllyesztése.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Vita történelmi 

személyiségekről, források 
alapján (pl. Károlyi, 
Kerenszkij) 

– Történelmi elbeszélések 
összehasonítása. (Pl. 1918-
19-es visszaemlékezések 
összehasonlítása.)  

 
Kommunikáció: 
– Mások érvelésének 

összefoglalása és 
figyelembevétele. (Pl. 
Károlyi Mihály politikai 
szerepének értékelése.) 

– Folyamatábra, diagram, 
vizuális rendezők készítése. 
(Pl. a háborús veszteségek.)  

– Események, történetek, 
jelenségek mozgásos, 
dramatikus megjelenítése.  

 
Tájékozódás térben és időben: 

Magyar nyelv és 
irodalom: háborús 
versek (pl. Ady Endre, 
Babits Mihály: Jónás 
könyve). 
 
Biológia-egészségtan: 
fertőzés, higiénia, 
járvány. 
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– Különböző időszakok 
történelmi térképeinek 
összehasonlítása, a történelmi 
tér változásainak leolvasása. 
(Pl. a háborús frontok 
mozgása.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, okok és következmények, történelmi források, tények és 
bizonyítékok, interpretáció, történelmi jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, gazdaság, ipar, mezőgazdaság, gazdasági tevékenység, 
gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági 
kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi 
ágak, demokrácia, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, 
birodalom, szuverenitás, háború, hadsereg, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: hármas szövetség, antant, központi hatalmak, keleti kérdés, 
ultimátum, mozgósítás, villámháború – állóháború/állásháború, frontvonal, 
hátország, jegyrendszer, lövészárok, tank, gáztámadás, tengeralattjáró, 
spanyolnátha, szovjet, kommunizmus, Nemzeti Tanács, őszirózsás 
forradalom, Vix-jegyzék, Tanácsköztársaság, Clemenceau-jegyzék, 
felvidéki hadjárat, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), 
egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforradalom, vörösterror, fehérterror. 
Személyek: II. Vilmos, Ferenc Ferdinánd, II. Miklós, Kerenszkij, Trockij, 
Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, Vix, Kun Béla, Horthy Miklós. 
Topográfia: Balkán, Szerbia, Japán, Szarajevó, Somme, Verdun, Doberdó, 
Isonzó, Piave, Belgrád, Kápolna. 
Kronológia: 1873. (három császár szövetsége), 1878. (a San Stefano-i béke, 
a berlini kongresszus, Bosznia-Hercegovina okkupációja), 1882. (a hármas 
szövetség megalakulása), 1907. (a hármas antant létrejötte), 1912–13 (a 
Balkán-háborúk), 1914–18. (az első világháború), 1914. június 28. (a 
szarajevói merénylet), 1914. július 28. (az Osztrák-Magyar Monarchia hadat 
üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1916 (csata a Somme-nál), 
1917. (a „februári” és az „októberi” forradalom, a bolsevikok 
hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (Károlyi Mihály 
kinevezése miniszterelnökké, az őszirózsás forradalom győzelme), 1918. 
november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919. március 21.– augusztus 1. (a 
proletárdiktatúra időszaka). 

A továbbhaladás feltétele: 
A tanév során az epochákból legalább elégséges osztályzat megszerzése a tanév végén.  
 

8. évfolyam 
8. évfolyam 1. epocha 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Magyarország és a világ a húszas években  

Előzetes tudás 
A XIX. század eszméi. A dualizmus állama, gazdasága, ipara, 
mezőgazdasága, kereskedelme, társadalma. Az első világháború. A 
bolsevik hatalomátvétel és a proletárdiktatúra kiépülése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az epocha célja, hogy megismertesse a tanulókkal  
- a békerendszert, annak ellentmondásait; a trianoni béke okait és 

következményeit; 
- a békékre épülő nemzetközi kapcsolatrendszert, a kollektív 

biztonságra törekvés irányába tett első próbálkozásokat és ezek 
kudarcát;  

- a válságjelenségeket és a fellendülést illetve ezek hátterét; 
- a magyarországi konszolidáció politikai, gazdasági, külpolitikai 

vonatkozásait, ezek eredményeit; 
- a kultúrpolitika törekvéseit és eredményeit különösen az elemi oktatás 

terén; 
- a dualizmushoz képest szélesebb választójogi alapokra helyezett 

alkotmányosság előnyeit, illetve a kormányzói hatalomból, 
jogkorlátozó jogszabályokból és a nyílt választásos, saját korában is 
retrográdnak számító rendszerből eredő tehertételeket, ezek torzító 
hatását a magyar állampolgári mentalitásra, jogfejlődésre;  

- mindezzel erősíteni az állampolgári ismereteket, a demokrácia iránti 
elkötelezettséget; 

- a nyugati és északi demokráciák megerősödését, problémáit 
- a kommunista világmozgalom erősödését és az olasz fasizmus 

hatalomra kerülését és rendszerét;  
- a szélsőségek erősödésének összefüggéseit és okait; 
- a húszas évek szellemiségét, mindennapjait, a nők helyzetének, az 

öltözködésnek és szokásoknak ezt tükröző megváltozását.   
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A Párizs környéki békék 
 
Trianon 
 
A húszas évek világa 
 
A nemzetközi gazdaság 
 
A diplomácia törekvései 
 
Demokráciák Nyugaton 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Források elemzése, megvitatása 

(pl. Mussolini programja) 
– Csoportos szövegfeldolgozás (pl. 

egyes országok gazdasága, 
berendezkedése, ezek közös 
megbeszélése) 

– Folyamatok leolvasása ábráról (pl. 
Dawes-terv) 

– Önálló információgyűjtés 
különböző médiumokból (Pl. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mihail Bulgakov, Thomas 
Mann, Ernest 
Hemingway. 
 
Matematika: számok, 
műveletek, egyéb 
matematikai szimbólumok 
alapján az általuk leírt 
valóságos helyzetek, 
történések, összefüggések 
elképzelése. 
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Az olasz fasizmus 
 
Új államok a térképen 
 
A húszas évek belpolitikai 
konszolidációs törekvései 
 
A kultúrpolitika 
 
Külpolitikai és gazdasági 
konszolidáció 
 
 
 
 

Mussolini, Horthy 
propagandafilmeken, plakátok.) 

– Ismeretszerzés különböző típusú 
forrásokból (Pl. a gazdasági 
folyamatokat jellemző 
adatsorokból.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Szövegek, hanganyagok 

vizsgálata a hitelesség 
szempontjából. (Pl. híradófilmek, 
játékfilmrészletek: Fellini: 
Amarcord, Menzel: Sörgyári 
capriccio, Chaplin: Modern idők, 
Allen: A rádió aranykora.) 

– Tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés (Pl. politikai 
programok tömör 
megfogalmazása.) 

 
Kommunikáció: 
– Csoportos és páros 

témafeldolgozás 
– Esszé írása. (Pl. Klebelsbergről) 

– Beszámoló olvasmányokból 
(pl. Koestler,  
visszaemlékezések) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Események, jelenségek, tárgyak, 

személyek időrendbe állítása. (Pl. 
a két világháború közötti időszak 
gazdasági változásainak 
időrendje.) 

– Egyes történelmi jelenségek és 
régiók eltérő időbeli ritmusának 
felismerése és kölcsönhatásainak 
elemzése.  

 
Biológia-egészségtan: 
védőoltások. 
 
Fizika: elektromágneses 
hatás terjedése (rádió). 
 
Földrajz: a gazdasági 
fejlettség területi 
különbségei, a gazdasági 
szerkezet és a társadalmi-
gazdasági fejlettség 
kapcsolata. 
 
Ének-zene: az avantgárd 
zene. 
 
Vizuális kultúra: 
szürrealizmus (pl. 
Salvador Dali), 
fotóművészet. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
tömegtájékoztatás és 
demokrácia, kultúra és 
tömegkultúra.  

 
Értelmező 

kulcsfogalmak 
Változás és folyamatosság, okok és következmények, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 
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város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, 
gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági 
szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, 
államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, demokrácia, 
parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Népszövetség, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 
polgárháború, intervenció, Vörös Hadsereg, hadikommunizmus, NEP, 
kisantant, Dawes-terv, totális diktatúra, propaganda, tekintélyelvű államok, 
magaskultúra/elitkultúra, tömegkultúra, konszolidáció, numerus clausus, 
földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, revízió, irredentizmus, 
kultúrfölény, Magyar Nemzeti Bank. 
Személyek: Mussolini, Teleki Pál, Bethlen István, Peyer Károly, Klebelsberg 
Kunó. 
Topográfia: Magyarországtól elcsatolt területek, Köztes-Európa, Jugoszlávia, 
Trianon, Saar-vidék, Szudéta-vidék, Rajna jobb/balpart, Danzig. 
Kronológia: 1922. (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban), 1924. (a Dawes-
terv), 1925. (a locarnói egyezmény).  

 
 
8. évfolyam 2. epocha 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Magyarország és a világ a harmincas években  

Előzetes tudás 
Az első világháború. A húszas évek. A bolsevik hatalomátvétel és a 
proletárdiktatúra kiépülése. A német egység.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az epocha célja, hogy  
- a tanulók ismerjék az egyenlőtlen fejlődés okait, következményeit;  
- Közép-Kelet-Európa sajátos viszonyaival behatóbban ismerkedjenek 

meg, értsék meg helyzetének máig ható sajátosságait;  
- legyen képük a válságokkal kapcsolatos elképzelésekről, a válságot 

átélők mindennapjairól, a válságmenedzselő közgazdasági 
elképzelésekről;  

- értsék meg az egyes politikai rendszerek működési elveit és legyenek 
képesek közöttük elvi és gyakorlati különbségeket találni; 

- legyenek tisztában a náci és sztálini totalitarizmus működésével, 
hasonlóságaival és eltéréseivel, mindennapjaikkal, 
társadalomlélektanával;  

- igazodjanak el a kor uralkodó – máig ható – eszmei áramlatai között;  
- lássák a tanulók a történelmi mozgástereket, az azokat befolyásoló 

körülményeket, a nagyhatalmak és a kisállamok problémáit, egymás 
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közti viszonyaikat, Magyarország külpolitikai mozgásterét, 
kényszereit, lépéseinek okait, problémáit;  

- ismerjék a válság magyarországi gazdasági és társadalmi hatását; 
- igazodjanak el a magyar politika irányzatai között, lássák az ország 

gazdasági, társadalmi nehézségeit, eredményeit, a válság hatását. 
Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
Az 1929–33-as világgazdasági 
válság jellemzői és 
következményei. Az Amerikai 
Egyesült Államok válasza a 
válságra: a New Deal. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 
 
A nemzetiszocialista ideológia és 
a náci diktatúra jellemzői. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. 
 
A kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban. 
Történelemformáló eszmék.  
 
A magyar belpolitikai élet 
radikalizálódása az 1930-as 
években. A politikai ellenzék. 
Népi-urbánus vita.  
 
 
 
Gazdaság Magyarországon a két 
háború között 
 
Társadalom és életmód 
Magyarországon a két világháború 
között.  
Szegények és gazdagok világa. 
Egyenlőség, emancipáció. 
 
Nemzetközi viszonyok a két 
világháború között. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból (Pl. 
Hitler beszédei, 
propagandafilmek, plakátok.) 

– Ismeretszerzés különböző 
típusú forrásokból (Pl. a 
gazdasági válságot jellemző 
adatsorokból.) 

– Kézikönyvek, lexikonok 
használata. (Pl. fogalom 
meghatározására.)  

 
Kritikai gondolkodás: 
– Szövegek, hanganyagok 

vizsgálata a hitelesség 
szempontjából. (Pl. beszédek, 
propagandafilmek.) 

– Történelmi-társadalmi 
modellek elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség és a 
valószínűség szempontjából. 
(Pl. válságkezelő módszerek.) 

– Tételmondat meghatározása, 
szövegtömörítés (Pl. politikai 
programok tömör 
megfogalmazása.) 

 
Kommunikáció: 
– Esszé írása. (Pl. a válság okai.) 
– Elsődleges történelmi források 

elemzése, összefüggések 
felderítése. (Pl. a náci párt 
tömegpárttá válása.)  

– Mások érvelésének 
összefoglalása és 
figyelembevétele. (Pl. a 

Magyar nyelv és 
irodalom: Bulgakov, 
Thomas Mann, 
Hemingway, a Nyugat, 
népi írók (Németh 
László, Illyés Gyula), 
Kassák Lajos, 
Kosztolányi Dezső, 
Móricz Zsigmond; 
József Attila: 
Külvárosi éj, Tudod, 
hogy nincs bocsánat. 
 
Matematika: számok, 
műveletek, egyéb 
matematikai 
szimbólumok alapján 
az általuk leírt 
valóságos helyzetek, 
történések, 
összefüggések 
elképzelése. 
 
Biológia-egészségtan: 
védőoltások. 
 
Fizika: 
elektromágneses hatás 
terjedése (rádió). 
 
Földrajz: a gazdasági 
fejlettség területi 
különbségei, a 
gazdasági szerkezet és 
a társadalmi-gazdasági 
fejlettség kapcsolata, a 
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A tudomány, művészetek. Korok, 
korstílusok. 
 
Életmód és mindennapok a két 
világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, életformák. 

diktatúrák közös és eltérő 
vonásai.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek időrendbe 
állítása. (Pl. a két világháború 
közötti időszak gazdasági 
változásainak időrendje.) 

– Egyes történelmi jelenségek és 
régiók eltérő időbeli 
ritmusának felismerése és 
kölcsönhatásainak elemzése. 
(Pl. a világgazdasági válság 
térbeli és időbeli különbségei.) 

Kárpát-medence 
földrajza. 
 
Ének-zene: Bartók 
Béla, Kodály Zoltán. 
Sztravinszkij 
 
Vizuális kultúra: 
szürrealizmus (pl. 
Salvador Dali), 
fotóművészet. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
tömegtájékoztatás és 
demokrácia, kultúra és 
tömegkultúra. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 
város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági 
rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, 
gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, 
egyeduralom, monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, 
Sztahanov-mozgalom, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, ukrajnai 
éhínség, sztálinizmus, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, 
propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer, SS, Berlin–Róma 
tengely, Antikomintern-paktum, Anschluss, domínium, tekintélyelvű 
államok, zsidótörvények, népi írók, urbánus, márciusi front, Független 
Kisgazda Párt, agrárolló, nyilas mozgalom, győri program, első bécsi döntés. 
Személyek: Mussolini, Trockij, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 
Gandhi, Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Rassay Károly, 
Szabó Zoltán, Kovács Imre, Szálasi Ferenc. 
Topográfia: Szovjetunió, Berlin, Weimari Köztársaság, Moszkva, Felvidék, 
Kárpátalja. 
Kronológia: 1918-22. (polgárháború és intervenció Szovjet-
Oroszországban), 1921. (NEP), 1922. (a Szovjetunió megalakulása),  
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1928 (Sztálini kor kezdete, kollektivizálás), 1929–1933. (a világgazdasági 
válság), 1933. (Hitler hatalomra kerülése, Roosevelt elnökségének kezdete), 
1936. (Berlin-Róma-tengely, Antikomintern-paktum), 1938. (Anschluss, a 
müncheni konferencia), 1932–1936. (Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 
1938. (az első zsidótörvény), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. 
(második zsidótörvény). 

 
 
8. évfolyam 3. epocha 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A második világháború  

Előzetes tudás 
Első világháború. Az 1930-as évek európai politikai és hatalmi 
változásai. 
A magyar revíziós külpolitika. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tantervi egység legfőbb célja azoknak a kapcsolatoknak a feltárása, 
melyek az előzményekkel és a következményekkel kötik össze az 
eseményeket. Fontos cél, hogy 

- ismerjék a háború katonai és diplomáciai történéseit, ezek 
történelmi jelentőségét; 

- jussanak el oda, hogy maguk tudják mérlegelni a háború összes 
jellemzőjét; 

- lássák, miként hat a mai napig a háború; 
- ismerjék a holokauszt okait, lefolyását, a civilizációnkkal, a 

tömeglélektannal, mentalitással való összefüggéseit, máig ható 
tanulságait, következményeit; 

- ismerjék meg Trianon és egyéb külső körülmények hatását a 
magyar lépésekre a háború egyes szakaszaiban; a magyar 
külpolitika előtt álló dilemmákat, a mozgástér és kényszerpálya 
kettősségét; 

- tudják értékelni a magyar társadalom és állami ill. katonai vezetés 
lépéseit a háborúba lépés, a hadviselés, a kiugrás és a holokauszt 
kapcsán; ismerjenek példákat embermentésre; 

- ismerjék a háború hatását a mindennapokra és a következő 
évtizedek mindennapjait meghatározó tudományos és 
technológiai fejlődésre. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A második világháború 
előzményei.  
A második világháború hadi és 
diplomáciai eseményei a 
Szovjetunió elleni német 
támadásig. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Csoportmunka, témák közös 

feldolgozása (pl. mindennapok) 
– Folyamatok leolvasása 

térképről (pl. háborús 
események, frontok) 

Magyar nyelv és 
irodalom: Kertész 
Imre: Sorstalanság,  
Radnóti Miklós: 
Hetedik ecloga. 
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Békék, háború, hadviselés. 
 
Magyarország mint fegyveres 
semleges 
 
Fordulat a háború menetében. 
Magyarország háborúba lépése és 
részvétele a keleti fronton. 
 
A második világháború jellemzői. 
A holokauszt Európában, 
Magyarországon. 
 
A végjáték Európában, 
Magyarországon.  
 
A háború befejezése. 

– Források olvasása, kritikus 
értelmezése (pl. Horthy-
proklamáció) 

– Ismeretszerzés képekről (pl. a 
háború technikai hatása)  

– Élethelyzetek megfigyelése 
források alapján. (Pl. a katonák 
helyzete a fronton.) 

– Önálló információgyűjtés 
adott témához különböző 
médiumokból (Pl. filmek, 
dokumentumfilmek, plakátok, 
újságok.) 

– Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. a kiugrási 
kísérlet kudarcának okai.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
– Híres emberek viselkedésének 

mozgatóiról feltevések 
megfogalmazása (Pl. 
Churchill szerepe a 
háborúban.) 

– Önálló vélemény 
megfogalmazása.  

(Pl. Magyarország külpolitikája.) 
 
Kommunikáció: 
– Esszé írása. (Pl. a szövetséges 

hatalmak együttműködésének 
értékeléséről.) 

– Saját vélemény 
megfogalmazása. (Pl. az 
atombomba bevetésének 
szerepéről.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Egyes történelmi jelenségek és 

régiók eltérő időbeli 
ritmusának felismerése és 
kölcsönhatásainak elemzése. 
(Pl. a háború eseményeinek 
hatása a magyar politikára.) 

 

Etika: előítélet, 
kirekesztés, 
rasszizmus. 
 
Fizika: nukleáris 
energia. 
 
Földrajz: kontinensek 
természetföldrajzai 
jellemzői.  
 
Informatika: Neumann 
János, elektronikus, 
digitális számítógép. 
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Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 
népességfogyás, migráció, életmód, gazdaság, ipar, mezőgazdaság, 
kereskedelem, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jogok, állampolgári jogok,  
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, 
megsemmisítő tábor, népirtás, holokauszt, partizán, totális háború, furcsa 
háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres 
semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, 
munkaszolgálat, kiugrási kísérlet, hadifogság, malenkij robot, radar, 
elektronikus számítógép. 
Személyek: Molotov, Ribbentrop, Churchill, Rommel, Himmler, 
Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Petain, Quisling, Tito, 
Bárdossy László, Kállay Miklós, Sztójay Döme, Endre László, Szálasi Ferenc, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Raoul Wallenberg, Sztehlo Gábor, Lakatos Géza, 
ifj. Horthy Miklós, Jány Gusztáv, Neumann János, Szilárd Leó. 
Topográfia: Leningrád, Moszkva, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, 
Sztálingrád, Kurszk, Normandia, Hirosima, Auschwitz, Jalta, Potsdam, 
Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar. 
Kronológia: 1939. augusztus 23. (a Molotov-Ribbentropp-paktum aláírása), 
1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a 
második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 
Szovjetuniót), 1942. (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini 
csata), 1943. (véget ér Sztálingrád ostroma, kurszki csata), 1944. június 6. 
(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a 
jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. 
augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán 
fegyverletételével véget ér a második világháború), 1940. augusztus 30. (a 
második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás Jugoszlávia ellen), 
1941. (ún. „harmadik zsidótörvény”), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 
1942–1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1942 január 
(Újvidék), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. március 19. (a németek 
megszállják Magyarországot), 1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen 
kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben 
összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország 
felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége 
Magyarországon). 
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8. évfolyam 4. epocha 
 

Tematikai 
egység 

A jóléti államok kora (1945-1973) 
A világ és Magyarország  

Előzetes tudás 
A Horthy-kor. A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az 
Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a New Deal. A 
gyarmatosítás, gyarmati politika a második világháború előtt.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az epocha célja,  
- hogy a napjaink életkörülményeit alapvetően meghatározó jóléti 

állam, fogyasztói társadalom kiépülését, működését, jellemzőit 
megismertessük; 

- hogy a tanulók ismerjék meg a világháborús megosztottság okait, 
természetét, máig ható hatásait a politikában, technológiában; 

- az Európán kívüli világ történetének bemutatásával a mai globalizált 
világ működésének, összefüggéseinek megértetése, továbbá más 
kultúrák, országok megértetése, elfogadásának kialakítása; 

- hogy a tanulók ismerjék meg a szovjetizálás történetét 
Magyarországon; 

- hogy a tanulók képesek legyenek átlátni a hazai szocializmus egyes 
korszakainak sajátosságait, hasonlóságait és eltéréseit a gazdaság, a 
társadalom, a politika, a gondolkodásmód és mentalitás terén, ezek 
máig ható következményeit; 

- hogy a tanulók ismerjék az 1956-os forradalomhoz vezető okokat, 
lefolyását és hatásait; járuljon hozzá mindez nemzettudatuk 
formálásához;  

- járuljon hozzá mindez az alapvető állampolgári ismeretek, viselkedési 
normák, felelősségtudat és elmélyítéséhez. 

A fejezet jelentős része olyan időszakkal foglalkozik, melyről a tanulóknak 
szüleiken, nagyszüleiken keresztül igen sok élményük lehet, cél tehát a 
megélt, élményszerű családi történelem bevonása. Ennek megfelelően a 
tanulók a korról sokféle nézettel rendelkeznek, így az órákon az egyéni 
nézetek és a tények egybevetése nagy szerepet kell, hogy kapjon. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

A hidegháború és enyhülés 
Nemzetközi kapcsolatok 
1945-1956 
A gyarmati rendszer 
felbomlása. India, Kína, 
Közel-Kelet.  
A szabad világ országai – 
jóléti államok. 
Az európai integráció. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Források elemzése, megvitatása 

(pl. MDP KV júniusi határozat, 
1953) 

– Csoportos szövegfeldolgozás 
(pl. egyes országok helyzetének 
megvitatása) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Orwell, Szolzsenyicin, 
Hrabal, Camus, García 
Marquez. Illyés Gyula: Egy 
mondat a zsarnokságról. A 
beat irodalma. (Ginsberg, 
Kerouac.) 
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A szovjet blokk 
Magyarország 
„szovjetizálása” (1945-
1948) 
A Rákosi-kor  
Az enyhülés kezdetei. 
Nemzetközi kapcsolatok 
és az „új szakasz” 
Magyarországon (1953-
56) 
Forradalom és 
szabadságharc - 1956  
Az enyhülés. Nemzetközi 
kapcsolatok 1956-1975. A 
prágai tavasz. 
Lázadás a jóléti állam ellen 
– 1968. Az ifjúsági 
ellenkultúra. 
A Kádár-rendszer 
konszolidációja. 
Az új gazdasági 
mechanizmus 

– Folyamatok leolvasása 
térképről (pl. integrációs 
szervezetek) 

− Ismeretszerzés különböző 
írásos forrásokból, vizuális 
rendezők készítése. (Pl. a két 
szuperhatalom jellemzőinek 
összegyűjtése.) 

− A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetekben. (Pl. New 
Deal, a két háború közötti 
Amerika és a nyugat-európai 
jóléti államok.) 

 
Kommunikáció: 
− Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két 
szuperhatalom katonai 
kiadásai.) 

− Beszélgetés egy társadalmi, 
történelmi témáról. Saját 
vélemény megfogalmazása. 
(Pl. az iszlám 
fundamentalizmus okai, 
hatásai.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 
− Múltban élt emberek életének 

összehasonlítása a jelennel. (Pl. 
Közép-Európa államai a 
szocializmus időszakában és 
napjainkban.) 

− Tanult helyek megkeresése a 
térképen. (Pl. a két tömb 
meghatározó államai.) 

Kémia, fizika: 
hidrogénbomba, nukleáris 
fegyverek. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Dokumentumfilmek, híradók 
elemzése. 
 
Ének-zene: 
a beat és a klasszikus rock; a 
mai populáris zene irányzatai. 
 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, 
ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 
termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági 
válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
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emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 
vasfüggöny, hidegháború, hidrogénbomba, interkontinentális rakéta, 
fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, 
Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), II. vatikáni zsinat, fogyasztói 
társadalom, diáklázadás, ellenkultúra, berlini fal, harmadik világ, el nem 
kötelezettek mozgalma, Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független 
Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 
Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, 
Magyar Dolgozók Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, internálás, 
osztályharc, ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Magyar Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP), amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, 
második gazdaság, „három T”, KISZ.  
Személyek: Mao Ce-tung, Nehru, Gandhi, Ben Gurion, Nasszer, Truman, 
Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brezsnyev, Gomulka, Dubček, Johnson, 
Kissinger, Willy Brandt, Cohn-Bendit, Marcuse, Mindszenty József, Tildy 
Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Pfeiffer Zoltán, Kéthly Anna, Rákosi 
Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Péter Gábor, Márton Áron, Kádár János, 
Nagy Imre, Rajk László, Maléter Pál, Bibó István, Aczél György. 
 
Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam, Recsk, Hortobágy, 
Sztálinváros (Dunaújváros). 
Kronológia: 1945. (az ENSZ létrejötte), 1947. (a Truman-elv, a Kominform 
állásfoglalása, a párizsi béke, India függetlensége), 1948. („a fordulat éve”, 
Izrael létrejötte), 1949. (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai 
Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1956. (az SZKP XX. 
kongresszusa, a szuezi válság, tüntetések Lengyelországban), 1957 (a Római 
Szerződések), 1961. (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai 
rakétaválság), 1964–1973. (a vietnami háború), 1967. (a „hatnapos háború”), 
1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, diáklázadások), 1975 (a Helsinki 
Értekezlet), 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948. (a Magyar Dolgozók 
Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete), 1949. (az új 
alkotmány, a Rajk-per) 1953–55. (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. 
(Rajk László és társainak újratemetése), 1956. október 23. (a forradalom 
kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. 
(általános szovjet támadás indul Magyarország ellen), 1958. (Nagy Imre 
kivégzése), 1962. (MSZMP VIII. kongresszus), 1968. (UGM).  
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8. év 5. epocha 
 

Tematikai egység 
A globalizáció kora 

A világ és Magyarország 
1973-tól napjainkig  

 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő 
években. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb 
jellemzői. A hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer 
felbomlása. A jóléti állam és kritikája. Az 1956-os forradalom és a 
Kádár rendszer konszolidációja. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

- Az anyagrész célja, hogy a diákok ismerjék a napjainkig tartó 
közelmúlt legfontosabb tendenciáit, mozgatórugóit.  

- Ismerjék az olajválság korszakfordító hatását a fejlett világ 
gazdaságában, gazdaságpolitikájában, társadalmában; 

- az információs (posztindusztriális) társadalom fő jellemzőit, 
eltéréseit az ipari társadalométól.  

- Értsék meg, hogy miért tudott a Nyugat válaszolni a válság 
kihívásaira, és miért maradt el ez Keleten;  

- hogy melyek voltak a keleti blokk válságának egyéb okai.  
- Ismerjék és értsék a Kádár-rendszer válságának mozgatórugóit, 

a puha diktatúra jellemzőit, a felemás reformok eredményeit és 
hiányosságait;  

- Legyenek képesek beleélni magukat felmenőik Kádár-kori 
életébe; szerezzenek erről ismeretet otthon.  

- Értsék a nemzetközi feszültségek újbóli kiéleződésének és a 
terrorizmus okait, az enyhülés okait, körülményeit;  

- a keleti rendszerváltások nemzetközi összefüggéseit, mozgató 
eszméit, a keleti ellenzék szerepét. 

- Ismerjék a hazai ellenzéki csoportok fő jellemzőit, 
tevékenységüket. 

- Ismerjék meg a rendszerváltás utáni Magyarország eredményeit 
és társadalmi, gazdasági problémáit. 

- Ismerjék a romák Kádár-kori integrációjának felemás sikereit, a 
rendszerváltás utáni tömeges leszakadásuk okait, körülményeit. 

- Legyenek tisztában a határon túli magyarok életének 
jellemzőivel, politikai és kulturális mozgalmaikkal, helyzetük 
változásával. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Az olajválság 
Válasz az olajválságra – a 
neoliberalizmus és a jóléti 
állam reformja.  

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Források elemzése, 

megvitatása (pl. Kádár-
kori viccek) 

Etika és társadalomismeret:  
Alkotmány/Alaptörvény, 
önkormányzatiság, gazdaság, 
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Az információs – 
technikai forradalom. 
Információs 
(posztindusztriális) 
társadalom.  
Feszültségek a nemzetközi 
kapcsolatokban. Kis 
hidegháború. Terrorizmus. 
A szocialista országok 
válsága. A lengyel válság.  
A Kádár-rendszer válsága. 
Reformpróbálkozások, 
ellenzék.  
 
Társadalom, mindennapok 
a Kádár-korban. 
  
Kelet-európai 
rendszerváltások.  
 
Rendszerváltás 
Magyarországon. 
 
Enyhülés és új globális 
feszültségek. 
 
Globális problémák 
 
A posztszocialista régió és 
Magyarország helyzete, 
problémái 1990 után. 
Magyarország euroatlanti 
csatlakozásának folyamata 
Fölzárkózás, lemaradás. 
A közjogi rendszer 
jogállami átalakítása és 
intézményrendszere 1990 
után. 
Hatalommegosztás 
formái, színterei. 
A piacgazdaságra való 
áttérés és az átalakulás 
ellentmondásai, regionális 
gazdasági különbségek. 

– Csoportos 
szövegfeldolgozás (pl. 
Társadalmi szerződés) 

– Folyamatok leolvasása 
térképről (pl. határon túli 
magyarok, hazai romák) 

− Különböző élethelyzetek 
megfigyelése. (Pl. 
mindennapi élet a 
vasfüggöny két oldalán.) 

 
Kritikai gondolkodás: 
− Vita történelmi 

személyiségek 
cselekedeteinek 
mozgatórugóiról, 
értékeléséről. (Pl. 
Gorbacsov.) 

− Elbeszélések, filmek 
vizsgálata a hitelesség 
szempontjából. (Pl. A 
mások élete, Good bye, 
Lenin!.) 

 
Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 
elemzése. (Pl. szovjet és 
amerikai karikatúrák 
elemzése.) 

 
Tájékozódás térben és 
időben: 
− Kronológiai adatok 

rendezése. (Pl. 
rendszerváltás.) 

− Egyszerű térképvázlatok 
készítése. 

társadalom, régiók a mai 
Magyarországon. 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
tömegkommunikáció, a média és a 
mindennapi élet. 
 
Informatika: Az internet születése. 
 
Biológia-egészségtan: a DNS és a 
géntechnológia. 
 
Fizika: az űrkutatás. 
 
Ének-zene: A beat és a rock. 
Szórakoztató zenei műfajok. 
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A cigány (roma) 
társadalom története, 
helyzete és 
integrációjának folyamata. 
Nők, férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, 
életformák, szegények és 
gazdagok világa. 
 
A határon túli magyarság 
helyzete. Magyarok a 
nagyvilágban. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és 
bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, gazdaság, ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, gazdasági 
tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 
gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, politika, 
állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 
állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 
népképviselet, demokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: olajválság, neoliberalizmus, internet, információs társadalom, 
posztindusztriális, kis hidegháború, csillagháborús terv/stratégiai védelmi 
kezdeményezés, iszlám fundamentalizmus, Európai Unió, euró, Európa 
Tanács, Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament, 
bizottság, Szolidaritás, glasznoszty, peresztrojka, BM III/III. osztály, 
ellenzéki mozgalmak, szamizdat, Beszélő, monori találkozó, lakiteleki 
találkozó, Ellenzéki Kerekasztal, reformszocializmus, MDF, SZDSZ, 
Fidesz, MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, pluralizmus, 
jogállam, Nemzeti Kerekasztal, migráció, foglalkozási szerkezet, 
agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integráció, Alaptörvény. 
Személyek: Brezsnyev, Reagan, Teller Ede, Thatcher, Milton Friedman, 
T. Berners-Lee, Gorbacsov, G. Bush, Kohl, II. János Pál, Ceausescu, V. 
Havel, L. Walesa, Michnik, Jaruzelski, Pozsgay Imre, Demszky Gábor, 
Kis János, Csoóri Sándor, Lezsák Sándor, Tőkés László, Antall József, 
Göncz Árpád, Horn Gyula, Bokros Lajos, Orbán Viktor, Gyurcsány 
Ferenc. 
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Topográfia: Afganisztán, Gdansk, Szovjetunió balti, belső-ázsiai és 
kaukázusi utódállamai, Horvátország, Szlovénia, Ukrajna, Szlovákia, a 
határon túli magyarlakta területek, Maastricht, ázsiai kis-tigrisek. 
Kronológia: 1973. (olajválság), 1979. (Afganisztán; kis hidegháború 
kezdete), 1989. (Málta, a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini 
fal lebontása), 1991. (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az 
Öböl-háború kirobbanása), 1992. (Maastrichti szerződés), 2001. 
(terrortámadás), 1974 (a magyar reform lefékeződése), 1985. (többes 
jelöléses választás, monori találkozó), 1987. (lakiteleki találkozó), 1989. 
június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a 
harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1990. (szabad országgyűlési és 
önkormányzati választások), 1991. (a szovjet csapatok kivonása 
Magyarországról), 1995. (Bokros-csomag), 1999 (Magyarország a NATO 
tagjává válik), 2004. (Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 
Az 1-8. osztályos képzés sikeres befejezésének feltétele: 
A tanév során az epochákból legalább elégséges osztályzat megszerzése a tanév végén. 
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2. HON- ÉS NÉPISMERET 

 

5-6. ÉVFOLYAM 

 
A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, 
nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak az élmény-
szerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld, 
a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő népek megismeréséhez, meg-
becsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a közösségi, nemzeti azonosságtudat ki-
alakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási területeket. Rendszerezett ismeretanyagként 
lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a kör-
nyezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 
A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket a 
múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek óta felhal-
mozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi kérdésekre adott 
gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordo-
zója, ezért ismerete az általános műveltség része. 
A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny hazaszeretetet. 
Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, nemzeti értékeit kell 
megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, valamint a világ többi nép-
ének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is megérthesse. Ösztönöz a 
szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence hagyományainak és törté-
nelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető vagy az élő néphagyományok 
gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, 
nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és 
esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba 
való beilleszkedésükhöz.  
A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő megjelenítésével le-
hetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos gazdálkodó életmód szem-
léletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, valamint a polgári értékeken ala-
puló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a közösségi életforma működésére, az egy-
másnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható formáira Részesei lehetnek a játékok segítségé-
vel történő nevelés folyamatának, amely életkori sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a csa-
ládon belüli szerepek, feladatkörök elsajátítására.  
 
A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó stra-
tégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a hagyományos 
népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek felfedezéséhez. Az aktív tanulást 
önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza céljai megvalósítása érdekében. Tanári 
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iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások vé-
leményének, egyéni tapasztalatainak megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos ta-
nulási képessége.  
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan gyűjtött 
információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a kommunikációs 
helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult viselkedési mintáit. Az infor-
mációcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos auditív és vizuális csatornák mel-
lett a digitális lehetőségek alkalmazásával. Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játék-
szituációkban (színjátékszerű népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, 
mondókák) alkalmazni tudja az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 
A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a könyvtári do-
kumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, képgyűjtemé-
nyeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos helyzetekben és szere-
pekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása érdekében tudja alkalmazni. 
A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit felhasználva mutatja be a választott té-
mát.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret alapfogal-
mait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rend-
szerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott életmódbeli különbségeket, a kö-
zösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló társas munkavégzés jelenségeit, össze-
függéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét szaba-
don kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek hatására 
álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, alakul az önis-
merete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás folyamatában 
együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít bemutatókat, megosztja véle-
ményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők vagy színjátékszerű népszokások 
élményszerű elsajátításában, bemutatásában.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló 
megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének befogadását 
sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő együttműködés során 
alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, képi illusztrációknak, makettek-
nek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a művészi önkifejezés elemeit a tanult 
népművészeti motívumok és alkotások segítségével a szülőföld értékeinek megörökítése során. Az 
elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik 
a hagyományhű előadásmód megtartására.  
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a foglalkozások, 
mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az alkotó tevékenység 
személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, képzeletét, problémamegoldó 
és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos munkafolyamatok saját korának munkafo-
lyamataival történő összehasonlító elemzése során. A tanuló felelősséget érez munkavégzésének 
eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a másokkal való együttműködést.  
 
A tantárgy helye az AKG-ban 
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A történelem, etika, hon- és népismeret, állampolgári ismeretek, a személyközi és interperszonális 
és állampolgári kompetenciák a társadalomtudományi kompetenciák részei, a társadalomtudományi 
kompetenciák kötelező elemei az 5-8. évfolyamon. A 8. évfolyam végére a tantárgyblokk lezárt 
képzést ad. A kötelező 32 órát 5-6. évfolyamon 14-16 órás bontásban teljesítjük. Természetesen a 
tantárgy témakörei, tartalmai megjelennek más kompetenciaterületek fejlesztése során is, támogatva 
a komplex, modern multidiszciplináris feldolgozást. 
 
Alapelvek, célok 
A hon- és népismeret a hagyományos népi élet társadalmi jelenségeinek személyes 
megközelítésével, a magyar népszokások megismerésével megalapozza a jelenkori társadalom 
felépítésének, működésének megértését, összehasonlítási alapot biztosít, és lehetőséget teremt a 
változások felfedezésére, az ok-okozati összefüggések feltárására, ezáltal a tanuló elkötelezetté 
válik a közösségért végzett munkára és a felelősségvállalásra.   
A hon- és népismeret tanulásának célja, hogy a tanuló:  
1. felfedezze, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi tradíció közel hozza a múltat, és segít 
eligazodni a jelenben, egyben irányt mutat a jövő számára is;  
2. megértse, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az 
általános műveltség része;  
3. megalapozza saját nemzeti önismeretét, megértse a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a 
közösség szempontjából egyaránt;  
4. indíttatást kapjon a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyományainak és 
történelmi emlékeinek felfedezésére; 
5. megismerje szűkebb környezete nemzeti értékeit, mintát kapjon a lokálpatriotizmus élményszerű 
kifejezésére;  
6. nyitottá váljon a velünk élő nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, a világ többi népének 
értékei iránt;  
7. mintát kapjon a hagyományos férfi és női szerepekre való felkészüléshez, hogy a klasszikus 
családmodell alapjait el tudja sajátítani;  
8. megismerje az önellátó és a városi életmód jellemzőit, szokáselemeit;  
9. elsajátítson népi játékokat, népdalokat, köszöntő és színjátékszerű népszokásokat;  
10. megismerje a magyarság és a Magyarországon élő nemzetiségek népművészetét, népszokásait. 
A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század fordulójára – 
jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi tevékenységeket, az 
ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási folyamatnak a lokális értékek 
megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti jellemzőiből kiindulva körvonalazó-
dik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét visszatér a szülőföldhöz. A tanév során meg-
szerzett sokféle tudás és tapasztalat tükrén keresztül nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok 
újbóli értelmezésére.  
A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, ének-
zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, népzene, nép-
művészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével bővíti tovább 
a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt ismeretanyag támogatja a meglévő tudáselemek akti-
vizálását, az új ismeretek rögzítését.  
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A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a tanulók cse-
lekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken keresztül is jutnak 
el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói munkaformák között kiemel-
kedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő együttműködés. A pedagógusnak a tanulási 
folyamat koordinálása mellett törekednie kell az önszabályozó tanulás kiépítésére, a belső motiváció 
növelésére, melyben fontos szerepet játszik a személyes érintettség. Ezért minden témakörben je-
lentős szerepe van a tanulók önálló gyűjtőmunkájának és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat 
erősítésének, a prezentációs készség fejlesztésének.  
Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható témahetek, te-
matikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az ismeretek többféle kon-
textusban történő vizsgálatát. 
Ajánlott témák témahetek, tematikus hetek, projekt napok:  
1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk értékei  
2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, vásár 
3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 
4./ Hungarikumok  
A tanév során legalább egy alkalommal ajánlott ellátogatni a helyi vagy a közelben elérhető tájházba 
vagy szabadtéri néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben találkozzanak a tárgyi 
kultúrával, és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek múzeumpedagógiai foglal-
kozáson. 
 
A hon- és népismeret az AKG-ban az 5-6. évfolyamon jelenik meg önálló tantárgyként, a társada-
lomtudományi kompetenciák részeként. 
 
A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 32 óra. 
 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve óra-

szám 
megvalósulás 

Az én világom 
Családunk története; Szomszédság, rokonság; 
Az én városom, falum; A hazai táj. Helytör-
ténet, helyi hagyományok, nevezetességek; 
Gyermek- és diákélet a múltban. 

6 5. évfolyam  
3. blokk 
belső utak blokk projektnap 6ó 

Találkozás a múlttal 
Nagyszüleink, dédszüleink világa falun és vá-
rosban; A paraszti ház és háztartás. Népi mes-
terségek; A hétköznapok rendje (életvitel, étke-
zési szokások, ruházat-népviselet);  Jeles na-
pok, hagyományos népi és vallási ünnepi szo-

18 5. évfolyam  
4. blokk - időgép blokk, projektnap 
5ó 
5. évfolyam anyanyelvi kompeten-
cia szövegértés részben integráltan 
5ó 
6. évfolyam  
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kások; Hitélet és közösségi élet falun és város-
ban; Az emberi élet meghatározó állomásai; 
Szórakozás a múltban falun és városban. 

4. blokk - időgép blokk, projektnap 
5 ó 
6. évfolyam anyanyelvi kompeten-
cia szövegértés részben integráltan 
5ó 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 
Az ősi magyar kultúra hagyatéka; Magyarok a 
Kárpát- medencében és Moldvában; Néprajzi 
tájak, tájegységek és etnikai csoportok a Kár-
pát-medencében. A szomszédos országok; A 
hazánkban élő nemzetiségek kultúrája és ha-
gyományai (pl.: roma/cigány népismeret ele-
mei); Természeti és épített örökségünk; Hunga-
rikumok; A magyar tudomány és kultúra ered-
ményei és hatásai a világban 

8 6. évfolyam  
1. blokk - utazás blokk 
projektnap 5ó 
anyanyelvi kompetencia szövegal-
kotás részben integráltan 3ó 
(prezentáció készítése) 

Összes óraszám: 32  
 
 
TÉMAKÖR: Az én világom 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás ér-

zését; 
− megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan elér-

hető adatbázisokat is. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 
− megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi hagyomá-

nyait;  
− önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja szülőföldje 

hagyományos értékeit. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 
− Ok-okozat összefüggések felismertetése 
− Kommunikációs készség fejlesztése  
− Az önálló ismeretszerzés erősítése  
− Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 
− A nemzedékek közötti távolság csökkentése 
− Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 
− Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 
− Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 
− Családi történetek, családfa  
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− Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  
− A település jellegzetes mesterségei  
− Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 
− A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 
FOGALMAK 
család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített környe-
zet, természeti környezet, fenntarthatóság 
 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 
− Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A megismert 

családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az osztályközösséggel 
− A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatárolása, családi 

időszalag készítése 
− A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  
− A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai szervező 

segítségével 
− A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített örökség ele-

meinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti értékekről. Az emlékhelyek 
gondozása. 

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 
− érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának elsődle-

ges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 
− megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is törekszik 

ennek megvalósítására. 
− tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási folyamat-

ban, digitális források közös elemzésében; 
− a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének, több-

féle intelligenciájának. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, nor-

marendszerének megismerésére, elfogadására; 
− ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon élő 

emberek eltérő életmódja között. 
− megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejére; 
− szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló elő-

adásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 
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− meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását kö-
vetően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Ok-okozat összefüggések felismertetése 
− Kommunikációs készség fejlesztése  
− Az önálló ismeretszerzés erősítése  
− A környezettudatos szemlélet fejlesztése 
− Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 
− A változások felismerésének erősítése 
− A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

A paraszti háztartás 
− Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 
− A lakókörnyezet funkciójának megértése 
− Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 
− A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji különbségei 
− A konyha és az ételkészítés eszközei 
− A szoba berendezése, bútorzata 
− A családon belüli munkamegosztás 

Ünnepek, jeles napok 
− A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  
− Őszi jeles napok, ünnepek  
− Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 
− Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 
− Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 
− Májusfaállítás, pünkösdi szokások 
− Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  
− A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos kö-

zösségi életben  
− Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 
− Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 
− A lakodalom, lakodalmi szokások 

Életmód 
− A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   
− A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások és 

játékok 
− Hétköznapi és ünnepi viselet 
− Hagyományos paraszti ételek 
− A népi táplálkozás jellemzői 
− A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  
− Gyermekjátékok 
− A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 
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− A diákélet jellemző pillanatai a 19-20. században (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy a 8. 
évfolyamon kerül megszervezésre)   

FOGALMAK 
jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai 
cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  
ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, re-
gölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, ki-
szehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdiki-
rályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, leányélet, 
legényélet, lakodalom;  
szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, pen-
dely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, toll-
fosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, 
gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, keresztelő 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei Sza-

badtéri Néprajzi Múzeum)  
− A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése fény-

képek, korabeli leírások alapján  
− A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípusok ki-

alakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez kapcsolódó háztí-
pus grafikus ábrázolása 
 

− Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti munkamegosztás 
összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, családon belüli felada-
tokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

− Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó játékok 
megtanulása és eljátszása  

− Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségével 
− A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, tematikus 

hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kapcsolód szokások ha-
gyományhű, dramatikus megjelenítésével 

− A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése pl. ter-
més- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. hagymakalendá-
rium);  

− Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles napokhoz, 
társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, felhasználva a 
digitális technológia lehetőségeit  

− Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó ha-
gyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

− A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása a 
kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

− Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 
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− Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári kikiáltók 
megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári élmények megosztása 
az osztályközösségben.  

− Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   
− Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének összehasonlítása a 

mai korral irodalmi szemelvények alapján  
− A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti ruhadara-

bok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  
− A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A ha-

sonlóságok és a különbségek megfogalmazása  
− A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak összeve-

tése heti étrend készítésével. 
− Gyermekmondókák gyűjtése 
− Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok összeállítása a 

városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, piac, hivatal, szín-
ház 

− A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmunkában  
TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be tudja mu-

tatni a néprajzi tájak jellemzőit; 
− helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségekre; 
− nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek megismerése 

között 
− életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra ered-

ményeit, a hungarikumokat; 
− tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A nemzeti identitástudat erősítése 
− A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  
− Az önálló ismeretszerzés támogatása  
− Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 
− Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 
− Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 
− Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  
− Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 
− A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 
− A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 



295 
 

− Természeti kincseink, az épített környezet értékei 
− A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 
− A hungarikumok  
FOGALMAK 
néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti össze-
tartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak azo-

nosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, kun, szé-
kely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

− Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, népszo-
kásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

− Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, népművészetről, 
hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj kulturális jellemzőinek ábrá-
zolásával 

− Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét képező, 
illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, hungarikumokról   

− Gyűjtőmunkát követően egy-egy megismert helyi népszokás, népdal, népmese vagy monda  dra-
matikus bemutatása 

− Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, digitális tar-
talmak segítségével 

− A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, illusztrált 
történelmi időszalag készítése  

− Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek jelölésé-
vel, jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 
 

 
3. ETIKA 

 

1-8. ÉVFOLYAM 

 
 Az etika a társadalomtudományi kompetencia területen belül  a tanulók társadalmi, etikai, 
állampolgári szocializációjának segítését, a polgári lét értékrendjének közvetítését szolgálja a 
globalizált világban. A gyerekek szocializációjának elsődleges, meghatározó színtere a család. Az 
iskola szerepe ebben csak másodlagos, és legfeljebb csak mint intézmény képvisel és közvetít 
értékrendet és normákat. Mégis szükséges, hogy direkt módon is közvetítsük a szocializációhoz 
szükséges képességek, attitűdök, személyiségjegyek és ismeretek összességét. A fő cél a tanulók 
társadalmi beilleszkedésének és érvényesülésének elősegítése. Elsősorban olyan képességeket 
kívánunk megalapozni és fejleszteni, amelyek segítik a diákokat abban, hogy életük későbbi 
szakaszában számukra ismeretlen szituációban is el tudjanak igazodni, és az általános emberi és 
polgári normáknak megfelelően tudjanak viselkedni. Fontos cél továbbá, hogy fejlessze a fiatalok 
társadalmi tájékozottságát és tájékozódási képességét, megalapozza a demokratikus közéletben való 
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tudatos részvételét; felkészítse a tanulókat a gazdasági jelenségek értő szemléletére, a tudatos 
gazdasági szerepvállalásra, az emberi jogok feltétlen tiszteletére  
Az etika fejlesztési terület alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, 
az egyének és a csoportok közti együttműködés, kommunikáció megteremtése. Ehhez járulnak 
hozzá a kulturális hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, egyéni, társas és közösségi szabályok 
közös megismerése, az egyén gondolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek folya-
matos, mindennapi fejlesztése.  
 Ezekben a folyamatokban a tanuló megismeri önmagát, társait, szűk és tág környezetét. Ez-
zel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes tapasztalatait és a más területeken 
megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tartalom, ami átszövi a hétköznapokat, szoro-
san kötődik más kompetenciaterületek fejlesztési területeihez is.  
A közösségben való folyamatos beszélgetések, szituációs gyakorlatok, konfliktusok megbeszélésé-
nek fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, a tanuló segítése 
a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában, saját alakuló értékrendjének tudatosításában, 
szocializációhoz fontos képességek és attitűdök elsajátításában. Ez több kompetenciaterület állandó 
bekapcsolásával tud megvalósulni. A program felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és tár-
sas környezetének erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és 
fejleszti. Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a 
meggyőződés, a társadalmi normák és közösségi értékek értelmezése, hogy a későbbiekben hatéko-
nyan meg tudja oldani a felmerülő konfliktusokat. 
A megszerzendő ismeretek, átélt gyakorlatok, folyamatos párbeszédek alapvető értékeket közvetí-
tenek. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, szabadság, felelősség igazságosság, becsüle-
tesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság. Ezek a tanulót a hétköznapokban és későbbi élete 
során is segíteni fogják abban, hogy megfelelően tudjon jelen lenni a társadalomban, szerepet tudjon 
vállalni annak életében. A témák feldolgozása a tanulót megfontolt döntésre, kulturált véleményal-
kotásra és felelős tevékenységre készteti.  
A tanulóközösség tevékenységei mintát és segítséget nyújtanak abban, hogy viselkedésmódok se-
gítik vagy akadályozzák az együttműködést. Az programban megjelenő tartalmak és tanulói tevé-
kenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a tanulót az életvezetésében sikeressé és tu-
datosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív tár-
sadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 
A tantárgy helye 

Az Etika az 1-8. évfolyamon a társadalomtudományi kompetenciák rész. Lezárt képzést 
ad. Tevékenységszervezési formák tekintetében az 1-6. és a 7-8. évfolyam tanulási-tanítási rendje 
elkülönül egymástól, amit elsősorban az életkori sajátosságokat figyelembe vevő célok és tartalmak 
különbözősége indokol. 

A társadalom- és önismereti készségfejlesztést, valamint mentálhigiénés és 
kommunikációs funkciókat, az AKG egységes keretben az ún. „csibefoglalkozásokon”, a nyitások 
keretein belül, témahetek, projektnapok keretein belül valósítja meg.  

A tanterv nagy szabadságot biztosít a kisiskoláknak, csibéknek a témák feldolgozására, 
tevékenységformáira, sorrendjére egyaránt. 7-8. évfolyamon pedig modulrendszerű maga a 
tananyag is. Az AKG pedagógiai programja támogatja azokat a témaheteket, kisepochákat, 
évfolyam-programokat, amelyek tartalmukban, illetve a képességfejlesztés céljaiban egybeesnek az 
Etika elvárásaival. 
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Erre azért van szükség, mert fontos kívánalom, hogy a diákok érdeklődéséhez, önálló 
kérdésfelvetéséhez, az aktuális társadalmi, politikai és etikai kérdésekhez illeszkedjen. 

Az Etika képességfejlesztő, attitűdformáló céljaihoz a 7-8. évfolyamon legalább egy 
témahét kapcsolódik. Hagyományosan 7. évfolyamon az ún. jótékonysági témahét, 8. évfolyamon 
a "másik iskola" témahét Ezek mellett a kisiskolák további témahetek tematikájába 
illesztik/illeszthetik be a tantárgy elemeit. 

Az Etika értékelése évfolyamonként eltérő lehet. 1-6. évfolyamon a kísérői értékelő, 7-8. 
évfolyamon az írásos patrónusi értékelő reagál a közös munkára. A témahetek feladatainak 
értékelése is beletartozik a patrónusi értékelőbe. 
 
Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:  
A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá 
válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, 
a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezett-
séget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  
A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló gya-
korolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok asz-
szertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas konfliktusok keze-
lésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 
A digitális kompetenciákA digitális kompetenciák fejlesztését támogatja támogatja a hiteles forrá-
sokon alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett fel-
adatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak 
viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önkifejezés, a közös-
ségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával 
kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanu-
lási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzé-
sét igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő eti-
kai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, 
mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átala-
kítja a szerzett információt, következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 
önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a kez-
deményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A 
gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásá-
nak, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek 
a fejlesztése válik hangsúlyossá. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók 
önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, készítésére, projekt-
feladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése drámajátékkal, 
szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális alkotásokban 
ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok 
megismerésére kerül sor. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése ré-
vén segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor erősíti 
a hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a döntéshozatalt, az 
életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést 
Az etika fejlesztési terület főbb pedagógiai alapelvei: 

− A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületi formálás és a 
cselekvő magatartásra, viselkedésre buzdítás. 

− A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 
− Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 
− A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes korosz-

tályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget kíván 
adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

− Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző élet-
helyzeteiben. 

− Szem előtt tartjuk a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 
− Elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morálfejlesztés, amely során a gyermekek csele-

kedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül szükséges a lelkiismeretes maga-
tartás megszilárdulása érdekében. 

− A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megismerése 
és megőrzése alapfeladat. 

− A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni és cso-
portos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A hatékony 
munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló munkáiból összeállí-
tott portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok megtervezésénél és kivitelezésénél a 
tanulók igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

Korosztályi adottságaiknál fogva a gyermekek csak fokozatosan képesek a tudatosan, teljes felelős-
séggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani, nevelni, cselekedtetni 
kell, figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési sajátosságait. 
Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmasságot 
igényel a kísérőtől, aki szakmailag is felkészült személy, fejlődés-lélektani, pedagógiai, szakdi-
daktikai és módszertani ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, melyeknek szel-
lemiségében tanít. Együttműködik és folyamatosan kommunikál azokkal, akikkel kapcsolatban 
vannak (szülők, többi kísérő, kisiskola vezető, szakmai vezető, szaktanárok). 
Fontos számunkra a folyamatos visszajelzés a tanulók felé, ezért a tevékenységek értékelése alap-
vetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív tanulási tevékenység alkalmával az önértékelésről, 
a társértékelésről, illetve a csoport együttműködésének az értékelésére fektetjük a hangsúly.  
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1-2., 3-4 évfolyam 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 
 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
AKG kerettantervén belül megjelenik 

1.  Éntudat – Önismeret 12 kulcskompetenciák, természettudományi és tech-
nológiai kompetencia pedagógiai program, kísérő 
feladatai, osztálypárok, barangoló, mozgásfejlesz-
tés, anyanyelvi kommunikáció, idegennyelvi kom-
munikáció, matematikai kompetencia, digitális 
kompetencia, Érzelmi, szociális, erkölcsi nevelés, 
szociális kompetenciák, kulturális kompetencia, 
tanulási kompetencia, stresszkezelés 

2.  Család – Helyem a csa-
ládban 

10 kulcskompetenciák, többszörös intelligencia, 
anyanyelvi kommunikáció, idegennyelvi kommu-
nikáció, matematikai kompetencia, érzelmi, szoci-
ális, erkölcsi nevelés, szociális kompetenciák., 
projekt javaslatok, természettudományi és techno-
lógiai kompetencia 

3. Helyem az osztály kö-
zösségében 

10 program, egyéni út, szociális kompetenciák, sze-
mélyközi, interkulturális és állampolgári kompe-
tencia 

4. A társas együttélés kul-
turális gyökerei: Nem-
zet – Helyem a társada-
lomban 

10 kulcskompetenciák, többszörös intelligencia, ki-
terjesztett iskolafunkció, tanulásszervezés keretei, 
előnyben részesített módszerek és munkaformák, 
anyanyelvi kommunikáció, idegennyelvi kommu-
nikáció, matematika kompetencia, digitális kom-
petencia, szociális kompetenciák, természettudo-
mányi és technológiai kompetencia, személyközi 
és interkulturális és állampolgári kompetencia, 
vállalkozói kompetencia 

5.   A természet rendjének 
megőrzése a fenntartha-
tóság érdekében 

10  kulcskompetenciák, többszörös intelligencia, sze-
mélyközi, interkulturális és állampolgári kompe-
tencia, természettudományi és technológiai kom-
petencia, digitális kompetencia 

6.  Az európai kultúra ha-
tása az egyén érték-
rendjére 

10 értékelés, anyanyelvi kommunikáció, digitális 
kompetencia, szociális kompetenciák, személy-
közi, interkulturális kompetencia,  
kulcskompetenciák, idegennyelvi kommunikáció 

Összes óraszám: 64  
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5-6. évfolyam 
A témakörök áttekintő táblázata: 
 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
AKG kerettantervén belül megjelenik 

1. Éntudat – Önismeret 10 éntudat: intraperszonális intelligencia, természet-
tudományi és technológiai kompetencia  
pedagógiai program, intraperszonális és interper-
szonális intelligencia, kísérő feladatai, osztálypá-
rok, barangoló, mozgásfejlesztés, anyanyelvi kom-
munikáció, idegennyelvi kommunikáció., mate-
matikai kompetencia, digitális kompetencia, Ér-
zelmi, szociális, erkölcsi nevelés, szociális kompe-
tenciák, kulturális kompetencia, tanulási kompe-
tencia, stresszkezelés, természettudományi és 
technológiai kompetencia 

2. Család – Helyem a csa-
ládban 

10 interperszonális intelligencia, anyanyelvi kommu-
nikáció., idegennyelvi kommunikáció, matemati-
kai kompetencia, érzelmi, szociális, erkölcsi neve-
lés, szociális kompetenciák, projekt javaslatok, 
természettudományi és technológiai kompetencia 

3. Társas tudatosság és 
társas kapcsolatok – 
Helyem a társas-lelkü-
leti közösségekben 

12 pedagógia jellemzés, anyanyelvi kommunikáció, 
idegennyelvi kommunikáció, természettudományi 
és technológiai kompetencia, kiterjesztett iskola-
funkció, óvoda-iskolai átmenet, iskola szerkezeti 
felépülése, napirend, egyéni út, értékelés, digitális 
kompetencia, szociális kompetenciák, személy-
közi és interkulturális és állampolgári kompeten-
cia, vállalkozói kompetencia 

4. A társas együttélés kul-
turális gyökerei: Nem-
zet – helyem a társada-
lomban 

10  kulcskompetenciák, többszörös intelligencia, ki-
terjesztett iskolafunkció, tanulásszervezés keretei, 
előnyben részesített módszerek és munkaformák, 
anyanyelvi kommunikáció, idegennyelvi kommu-
nikáció, matematika kompetencia, digitális kom-
petencia, szociális kompetenciák, természettudo-
mányi és technológiai kompetencia, személyközi 
és interkulturális és állampolgári kompetencia, 
vállalkozói kompetencia 
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5. A természet rendjének 
megőrzése, a fenntart-
ható jövő 

12 kulcskompetenciák, többszörös intelligencia, sze-
mélyközi, interkulturális és állampolgári kompe-
tencia, természettudományi és technológiai kom-
petencia, digitális kompetencia. 

6. Az európai kultúra em-
berképe, hatása az 
egyén értékrendjére 

10 értékelés, anyanyelvi kommunikáció., digitális 
kompetencia, szociális kompetenciák, személy-
közi, interkulturális kompetencia,  
kulcskompetenciák, idegennyelvi kommunikáció 

 
7-8. évfolyam 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
AKG kerettantervén belül megjelenik 

1. Éntudat – Önismeret 10 etika. társadalomismeret: együttélés másokkal, 
magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, 
természetismeret, testnevelés és sport, történelem 

2. Család – Helyem a csa-
ládban 

10 etika, társadalomismeret: együttélés másokkal, 
együttélés a normákkal; második idegennyelv, 
magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, 
természetismeret, történelem, tanulásmódszertan, 
alkotókörök 

3. Társas tudatosság és 
társas kapcsolatok – 
Helyem a társas-lelkü-
leti közösségekben 

12 etika, társadalomismeret: együttélés másokkal, 
együttélés a normákkal; második idegennyelv, in-
formatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, 
természetismeret, testnevelés és sport, történelem, 
ének-zene, tanulásmódszertan, alkotókörök 

4. A társas együttélés kul-
turális gyökerei: Nem-
zet – helyem a társada-
lomban 

10 etika, társadalomismeret, második idegennyelv, 
informatika, magyar nyelv és irodalom, matema-
tika, természetismeret, testnevelés és sport, törté-
nelem, ének-zene, alkotókörök 

5. A természet rendjének 
megőrzése, a fenntart-
ható jövő 

12 második idegennyelv, magyar nyelv és irodalom, 
természetismert, testnevelés és sport, történelem, 
alkotókörök 

6. Az európai kultúra em-
berképe, hatása az 
egyén értékrendjére 

10 etika és társadalomismeret, magyar nyelv és iroda-
lom, történelem, tanulásmódszertan  

 
Az Éntudat – önismeret témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 
szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  
− meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a gyengeségek fejleszthetők, és teljesíthető 

rövid távú célokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fejlesztése céljából; 
− felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját visel-

kedésének jellemző elemeit. 
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− reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szolgáló 
terveket készít; 

− felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 
− a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak szá-

mára; 
− képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megoldása 

érdekében, önmaga motiválására; 
− céljai és döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is; 
− reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel jár-

hat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek megfelelő 
érzelmek kifejezésére; 

− megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg önma-
gáról; 

− feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait; 
− egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;  
− céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 
− csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az alapérzel-

meken kívül is felismeri és megnevezi a saját érzelmi állapotait;  
− felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját vi-

selkedésének jellemző elemeit;  
− megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének néhány 

elemét; 
− ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét veszélyeztető 

hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 
− megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány elemét; 
− különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás jel-

lemzőit. 
 
A Család – helyem a családban témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 
- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást  
- átéli a különböző családi események fontosságát 
- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészületeinek 

aktív résztvevőjévé válni; 
- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik ezek 

okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz. 
- ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos feladatait  
- motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében;  
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- saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben keletkezett negatív érzelmek, gondolatok 
és tettek kezeléséhez; 

- képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 
- a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak szá-

mára; 
- megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a család-

ban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 
- megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg ön-

magáról. 
- reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményeket 

okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek meg-
felelő érzelmek kifejezésére. 

 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, iskolai 
siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi kap-
csolatainak alakulásában, természetesnek tartja ezek különbözőségét; 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 
- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez segítségért 

fordulhat. 
- ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi 

személyt, akihez segítségért fordulhat; 
- megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az 

ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 
- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik ezek 

okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz; 
- megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek meg-

oldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 
- felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös érté-

keket; 
- azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 
- azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját szerepét és 

feladatait; 
- azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében bekövetkező 

nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők ezek; 
- felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közösségi 

értékeket. 
 
A Helyem az osztályközösségben (1-4)témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a 
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  
– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának meg-

felelő feladatot vállal a közös munkában; 
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– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális környezet-
ben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;  

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az 
együttműködésben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 
– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és érzéseit; 
– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 
– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azonosítja azok 

sajátos szabályait; 
– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló kapcsola-

tokat kezdeményezzen; 
– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat. 
– társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés és felelősség szempontjából vizsgálja és 

értelmezi;  
 

− reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel 
járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek meg-
felelő érzelmek kifejezésére; 

− a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnormákat 
és a saját értékrendjét; 

− a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak szá-
mára; 

− megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen 
szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségekben. 

 
A Társas tudatosság és társas kapcsolatok (5-8) témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspontja 
mellett érvelni; 

− felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 
− rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási javas-

latokkal a konfliktusok megoldására; 
− azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjobban 

megfelelő feladatok vállalására; 
− törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igényeire 

utaló jelzéseket; 
− nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 
− különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás jel-

lemzőit. 
− kölcsönös megértésre törekszik; 
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A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban témakör tanu-
lása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mér-
ten, életkorának megfelelően: 
− felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel 

reagál ezekre; 
− ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket. 
− azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy ezek mi-

lyen szerepet játszanak a saját életében; 
− érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a hoz-

zájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 
− azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, 

és véleményt alkot róluk; 
− értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 
− a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnormákat 

és a saját értékrendjét. 
 

− azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értékeket, indo-
kolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

− érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, 
értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

− azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, 
és véleményt alkot róluk; 

− a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnormákat és 
a saját értékrendjét; 

− képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megoldása 
érdekében képes önmaga motiválására; 

− azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak 
a saját életében; 

− azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 
− értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat; 
− felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul ezekhez. 
− ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb kulturális és természeti értékeket, 

ezekről képes ismereteket rendszerezni, 
− különböző kontextusokban azonosítja és társaival megvitatja az együttélési alapszabályok jelen-

tőségét, megfogalmazza a szabályszegés következményeit; 
− mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a valós helyzetekben véleményt alakít 

ki ezekről. 
− értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait 

egyéni élethelyzeteiben; 
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− azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, van 
terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

− fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudomány, 
technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy Európa kultúráját megha-
tározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

− ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért fontos 
ezek megőrzése; 

− azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet meg-
határozó elemeit; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyarországon 
élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről; 

− ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi kötelezett-
ségeit, részt vesz szabályalkotásban; 

− ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző embercsoportok 
esetében; 

− megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való részvétel 
lehetőségeit; 

− reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti véleményét 
a sztereotípiák és előítéletek hatásáról. 

 
A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében (1-4) témakör tanulása hozzá-
járul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorá-
nak megfelelően:  
– felismeri a természet esztétikus rendjét, 
– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási javas-

latot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére. 
– felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, növé-

nyekről; 
– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és megfogalmazza, mi-

ért szükséges az élővilág védelme; 
– felismeri, hogy miért szükséges az élővilág védelme; minderről képes információt gyűjteni fizi-

kai és digitális környezetben is; 
– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők a kör-

nyezetvédelmi szempontok, és felhívja társai figyelmét is ezekre. 
 
A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő (5-8) témakör tanulása hozzájárul ah-
hoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának meg-
felelően: 
– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási javas-

latot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére; 
– értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét; 
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– döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható fejlődés 
megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése érdekében;  

– megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek támo-
gatják. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcso-

latos ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a tech-
nikai fejlődés lehetőségeit, korlátait; 

− megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezet-
szennyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó eti-
kai felvetéseket; 

− értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása 
érdekében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.  

 
Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy 
a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális szokást. 
– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény bibliai tanításokban vagy más kulturá-

lisan hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 
– egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére;  
– képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 
– reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 
– képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 
– értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára fontos kö-

zösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 
– azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 
– értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit; 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá kapcsolódó zsidó 

és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet; 
– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott történetekben meg-

nyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat hoz. 
– értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti különbségeket, azokat konkrét példá-

kon keresztül alkalmazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helytelen viszonyulások-
kal kapcsolatban; 

– értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 
– értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális eseményeket 

és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre támaszkodó történeteteket; 
– összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó jelképeket, szo-

kásokat, néphagyományokat; 
– feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- vagy 

értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 
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– feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi életre 
vonatkozó erkölcsi tanításai; 

– a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével; 
– saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia elveit gya-

korolja.  
 
Az etika jellemzői, fejlesztési feladatai a 1-2.. évfolyamon 
 Az alsó tagozat első két évfolyamán az etika elsődleges feladata az öntudatos erkölcsi-etikai 
gondolkodás kialakítása. Továbbá a tanuló önmagáról és közvetlen környezetéről szerzett ismere-
teinek bővítése és tudatossá tétele, a legalapvetőbb szocio-emocionális eszköztárának létrehozása 
és a szokásszintű viselkedések belsővé válása.  
Figyelembe kell vennünk, hogy a korai iskoláskorban elcsitulnak a viharos ösztöntendenciák, és a 
tanuló érzelemvilágában is törekszik a felnőtt világ elvárásainak megfelelni. A család, a tanulók 
elsődleges szocializációs színtere, mint az érzelmek legfontosabb biztosítója, továbbra is döntő je-
lentőségű a számára, de már képes elfogadni a kísérők és a kortársak érzelmi megnyilvánulásait. A 
megterhelő érzelmekkel nem vagy nehezen tud egyedül megküzdeni, ezért őt ebben folyamatosan 
segíteni és támogatni kell. A gyermekkor meghatározó érzelmei: a szeretet, a biztonság, a bizalom, 
a félelem. Fontos e korosztály esetében a szülővel, a kísérőkkel való kapcsolat.  
Fontos szempont a tanító nyitott, válaszkész, az őszinte véleménynyilvánítást folyamatosan fenn-
tartó, támogató és tiszteletben tartó pedagógiai attitűdje a tanulók életkori sajátosságainak figyelem-
bevételével. A foglalkozásokon a korosztály képességeihez alkalmazkodva nagyobb súllyal jelen-
nek meg a rajzos, kreatív, mozgásos, dramatikus játékok, helyzetgyakorlatok. Új elem az önmagára 
figyelő magatartás fejlesztése, az érzések, gondolatok pontos megfogalmazásának gyakorlása. Mind 
az életkor, mind a tantárgy sajátosságai miatt az 1-6. évfolyamon különös jelentősége van az egyéni 
különbségeket figyelembe vevő, tanulói sokszínűségre érzékenyen reagáló differenciált bánásmód-
nak, az egyéni út megjelenésének. 
Az 1–2. évfolyamon a tanulók önmagukhoz való viszonyulására, alapvető önismeretére, valamint 
elemi környezetükre, a rokoni és kortárskapcsolatok közegére összpontosít. Programunk alapvető 
célja továbbá, hogy a tanulásszervezés alapegységének számító blokkok tematikájában társadal-
munk kulturális életét alapvetően meghatározó kultúrákkal, kiemelten a zsidó-keresztény kultúrá-
val, világképekkel és szokásrendszerekkel ismerkedjenek meg. Ez elősorban az egyházi ünnepkörök 
és hagyományok közös feldolgozásával valósulnak meg. A tevékenységközpontú, tanulási tapasz-
talatokra épülő módszerek lehetőséget nyújtanak a személyes véleményalkotásra, a közösséghez 
tartozás élményének megélésére.  
 
Az 1–2. évfolyamon az etika tantárgy tartalmai az óraszámnak megfelelő időkeretben az 
alábbi módokon valósulnak meg: 
 
 1. évfolyam 2. évfolyam 

Nyitás 23 23 
Témahetek, témanapok keretében 5 5 
Tanösvény komplex foglalkozásai 4 4 

összesen 32 32 
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Az etika jellemzői, fejlesztési feladatai a 3-4. évfolyamon 
A 3–4. évfolyamon célkitűzés a korábbi években megalapozott ismeretek elmélyítése, a készségek 
továbbfejlesztése; a felvetett témákban való alaposabb elmélyülés. A reális énkép kialakítása na-
gyon fontos fejlesztési célunk, ezért ebben a tanulási szakaszban a gyerekekkel közös munkában 
már megkezdjük a személyes erősségek és gyengeségek feltérképezését. Az egyéni utak megvaló-
sulásának fontos részeként tovább folytatódik a szocio-emocionális készségek tudatos fejlesztése. 
A gyerekeket közvetlenül körülvevő társadalmi közegek után a tágabb környezet etikai szempontú 
vizsgálata is hangsúlyosabbá válik. 
A 3–4. évfolyamon folytatódik a stabil erkölcsi értékrend alapozása, a tanulók által képviselt értékek 
személyre szabott mintázatának kialakulása. A lelki én, a lelkiismeret kialakulása révén a tanulók 
már képesek megérteni viszonylag ellentmondásos érzelmeket és tulajdonságokat is; empatikus ké-
pességük fejlődésével pedig egyre inkább képesek mások élethelyzetének megértésére. A reggeli- 
és zárókörökben felmerülő problémák és konfliktusok megoldásai, dráma- és szituációs játékok jó 
színterei az empátia fejlesztésének. Felerősödik a kortársak hatása, de még továbbra is a kísérők 
által közvetített értékeket tekintik mérvadónak. A pedagógus feladata ebben az időszakban a cso-
portok értékrendbeli közös nevezőre hozása, a szélsőségek elkerülése, ehhez fontos módszer a gye-
rekekkel való közös szabályalkotás folyamata. A kísérő irányításával fokozatosan kibővülnek a 
megismert és megismerhető közegek keretei, és így lehetővé válik a viselkedési minták szélesebb 
körben való gyakorlása. A 3–4. évfolyamon fontos szerepet kapnak a tanulók önszerveződési folya-
matai, saját kitűzött fejlődési céljaik, valamint az azok megvalósításához vezető út megtervezése, 
és ennek pedagógusi nyomon követése. A pedagógus feladata ebben az életkorban az érzelmi intel-
ligencia fejlesztése, az érzékenyítés. meghatározó mintaként a tanulók személyes véleményére és 
tapasztalataira vonatkozó elfogadás és nyitottság megtartása és képviselete. Kiemelt jelentőségű a 
kísérők aktív állampolgári szerepvállalása, minta adása és ezen keresztül a társadalmi felelősség-
vállalás modellálása.  
Az alkalmazott pedagógiai módszerekben a szóbeli kifejezőkészség és az öntudatosság fejlődésével 
fokozatosan bővül a szóbeli, majd írásbeli feladatok köre, ugyanakkor továbbra is nagyon fontos, 
hogy legyenek cselekedeteken alapuló, dramatikus és kreativitást igénylő, alkotó feladatok is a fog-
lalkozásokon. A Barangoló idejében megvalósuló foglalkozások, tevékenységek nagyban hozzájá-
rulnak ezeknek a tapasztalatoknak a még sokrétűbb megéléséhez. 
A 3–4. évfolyamokon Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók megismerjék az  alapvető és egye-
temes emberi értékek eredetét, forrásait. A pedagógiai munka fontos eleme a tanulók önálló kötele-
zettségtudatának, akaraterejének és öntevékenységének fejlesztése; a szorgalom, kitartás és felelős-
ségvállalás autonóm erkölcsi értékrendbe való beépülésének előmozdítása. Az egyéni utak folya-
matos, közös tervezése a tanulóval megfelelő segítséget nyújthat számára rövid és hosszútávú célok 
kijelöléséhez és teljesítéséhez. Az Útkereső és a Műhelyek megjelenése, valamint a csibe beszélge-
tések remek alkalmat biztosítanak a tanulóknak saját céljaik, érdeklődési köreik bővítésére és kuta-
tására. A 3–4. évfolyamon a korábbi években megalapozott normatív erkölcsi gondolkodás, önis-
meret, érzelmi intellektus, spirituális világkép és társas felelősségvállalás tovább fejlődik, elmélyül, 
az értékrend stabilizálódik, ennek következtében és az állandó támogató közeg jelenléte miatt a 
tanulók egyre határozottabban nyilvánítják ki saját véleményüket, egyre megalapozottabban hoznak 
döntéseket. 
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A 3–4. évfolyamon az etika tantárgy tartalmai az óraszámnak megfelelő időkeretben az alábbi 
módokon valósulnak meg: 
 3. évfolyam 4. évfolyam 

Nyitás 18 18 
Témahetek, témanapok keretében 8 8 
Tanösvény komplex foglalkozásaiban, Ba-
rangoló, Műhelyek, Útkereső 

6 6 

összesen 32 32 
 
Az etika jellemzői, fejlesztési feladatai a 5-6. évfolyamon  
Az 5-6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a több-
féle megközelítés mellett megerősödik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a rossz cse-
lekedetek elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A tevékenység mo-
tivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak a tekintélyszemély-
nek – szülő, pedagógus (kísérő) - a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és 
önismeret fejlődésében elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul a saját gondolatok 
feletti kontroll érzése. Egyre inkább kialakul, megjelenik a személyes véleményformálás a saját 
érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A szükségletek szabályozása tekintetében a 11–12 
éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett tapasztalatok is uralják. A serdülőkorba 
lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, a gondolkodását a csoporttagok több-
ségének értékrendjéhez igazítja, de már megjelennek az önálló identitás kialakítása felé tett első 
lépések is. Ebben az életkorban a gyerekek érzékennyé válnak a közösségi életben megnyilvánuló 
igazságtalanságokra. 
 
Az 5-6. évfolyamon az etika tantárgy tartalmai az óraszámnak megfelelő időkeretben az 
alábbi módokon valósulnak meg: 
 5. évfolyam 6. évfolyam 

Nyitás 18 18 
Témahetek, témanapok keretében 8 8 
Tanösvény komplex foglalkozásai 6 6 

összesen 32 32 
 
Az etika jellemzői, fejlesztési feladatai a 7-8. évfolyamon 
Ebben az életkori szakaszban az erkölcsi szabályok értelmezésében egyre jobban a mérlegelő gon-
dolkodás dominál. A tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés 
igénye, az elfogadottság jutalmazó szerepének motiváló hatása, s annak a tekintélyszemélynek a 
befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és az önismeret kibontakozásával kialakul 
a saját érzelmek és gondolatok megfigyelése és ellenőrzése feletti mérlegelés. Gyakorlattá válik a 
belülről vezérelt személyes véleményformálás a saját érzelmekről, szükségletekről és gondolatok-
ról. A serdülőkorba lépő fiatal számára ezt az időszakot a társas önazonosság, társas identitás pró-
bálgatása jellemez. Ezen kapcsolatokban különféle viselkedéseket tapasztalhat, különböző élmé-
nyek megosztására van lehetősége, így viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik. 
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Gondolkodásában jellemzően a többség értékrendjéhez igazodik. Figyelemmel kell lenni arra, hogy 
előtérbe kerülhet a kortársak viselkedésének szerepszerű átvétele. A fiúk társas-lelkületi fejlődésé-
ben egyre jelentősebb szerepet kap a félelem és a szomorúság elrejtésének igénye, mely az erőtlen-
ség kifejezéseként is értelmezhető. Ebben az időszakban az empatikus viszonyulás határai jelentő-
sen kitágulnak, mert a serdülő fogékonnyá válik a társadalmi életben megnyilvánuló igazságtalan-
ságok észlelésére. A nyitások és csibebeszélgetések elősegítik a lelkiismeret közösségben történő 
erősödését. Ebben az életkorban megkezdődik a személyes világkép és világnézet kialakulása, ezért 
ezekben az években fontos feladata, hogy ezt a folyamatot következetesen tovább támogassuk. A 
formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni 
magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 
A 7-8. évfolyamos tanulók életében egyre többször jelenik meg a döntéshozatal, a felelősségvállalás 
önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. A különböző élethelyzetek felhívják a tanulók 
figyelmét az önismeret fontosságára, a társakkal való kommunikáció és együttműködés jelentősé-
gére, az egészségmegőrző tevékenységek végzésének és a pénzügyi tudatosság fejlesztésének a nél-
külözhetetlenségére. A 7. évfolyamon a tanulók úgynevezett jótékonysági témahét, míg a 8. évfo-
lyamon „másik iskola” témahét tartalmába illesztve szereznek tapasztalatokat. Erre az életkorra új 
dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák nyílt, őszinte, élet-
korhoz igazított feldolgozása fontos a testi és lelki egészségre, illetve a családi életre való nevelés 
általános céljainak megvalósításában. 13-14 évesen a tanulók már önálló használói a legkülönbö-
zőbb technikai eszközöknek, így kitüntetett helyet kell kapnia a médiatudatosságra nevelésnek és a 
médiafogyasztás etikai vonatkozásainak – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állam-
polgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező-
képesség fejlesztésének is. A digitális oktatás bevezetésével ezek a beszélgetések mindennaposak 
és folyamatosan jelen vannak a korosztály életében. 
 
A 7-8. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 68 óra. 
 
Tartalmi hangsúlyok 
1. Az Etika, társadalomismeret gyakorlati tárgy: a tanítás-tanulás folyamatát személyközpontúan 

közelíti meg. Szimulációk, esettanulmányok, szituációk, konfliktusok, döntéshelyzetek jellemzik 
azt a megközelítést, melyen keresztül elsajátíthatják a diákok a társadalomra vonatkozó 
ismereteket és normákat egyaránt. 

2. A program a pedagógiai célokból lebontva határozza meg a feladatokat, témaköröket, 
technikákat. 

– A közvetítendő ismeretek kiválasztása az életkorhoz és az adott évfolyam pedagógiai 
céljaihoz igazodik, összességében azonban tartalmazza az Ember és társadalom (NAT 
követelmények) műveltségi terület követelményeit - a történelem kivételével. 

– A tananyag szelekcióját az évekre, problémákra bontott pedagógia célok vezérlik. A 
teljes - négy éves - anyag együttesen, a részletekből kívánja felépíteni a célokban 
általánosan megfogalmazott értékeket, normákat, világképet.  

– A tananyag közvetlenül nem igazodik meghatározott tudományágak tematikájához, 
hanem a diákok szocializációs szükségleteiből kiindulva sokféle elemből építkezik. 
Tartalmi értelemben az ún. társadalomismereti (embertan, etika, társadalmi, gazdasági, 
jogi és állampolgári ismeretek) tematika a meghatározó. 
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3. A program legfontosabb eszköze a tanulói motiváció, ezért a tantárgy felépítése induktív jellegű. 
A konkrét társadalmi szituációkból indul ki, és a tanulók aktivitására, részvételére építve 
igyekszik megfogalmazni a társadalmi viszonyok összességét. Az utolsó évet leszámítva a 
diákok többnyire olyan témákkal, kérdésekkel találkoznak (család, iskola, lakókörnyezet stb.), 
amelyekről közvetlen ismereteik, tapasztalataik vannak, ill. lehetnek. 

4. A program jelenelvű, napjaink valóságának bemutatására, a társadalom mozgásformáinak, 
jelenségeinek megértésére, a szociális képességek fejlesztésére irányul. 

5. Személyesség, élményszerűség és spontaneitás jellemzi: a diákok személyes részvételén, 
tapasztalatain keresztül közelíti meg a problémákat. A tananyag feladatai, helyzetgyakorlatai, 
döntési játékai csupán kiindulópontjai azoknak a társadalmi kérdéseknek, amelyeket a tanórákon 
– a tanár és a diákok által közösen kialakított  társadalmi térben – feldolgoznak. 

6. A tárgy nyitott, nagy szabadságot biztosít a tárgyat tanító tanárok számára. A helyi szituációk, 
aktuális társadalmi problémák, személyes élmények, kérdések, konfliktusok feldolgozására, 
meglévő ismereteik (pl.: különböző kultúrák, nemzeti identitás, vallások) mélyítésére is módot 
kell adnia a diákoknak. Ebből adódóan interaktivitást (tanár-diák, iskola-külvilág) feltételez; és  
mind a tanár, mind a diák részéről naprakészséget, folyamatos aktualizálást igényel. 

7. A feldolgozás jellemzői és a tartalmi moduláris felépítés sugallja a mikro- és egész tanévre 
kiterjedő projekttanítást-tanulást, illetve tematikát kínál a témahetek számára.  

8.  Újfajta tanári attitűdöt, módszertani változatosságra való képességet kíván. A pedagógust nem 
szaktárgyi, hanem pedagógiai értelemben tekinti szakembernek (Bármely szakos pedagógus 
taníthatja, aki értelmiségiként képes folyamatosan együttműködni egyenrangú társként 
diákjaival.) 

 
Módszertani javaslatok 
1. A szabad – helyi pedagógiai programhoz kötődő – felhasználás érdekében a tananyag 

modulokból építkezik. 
2. Minden témakör önálló egység, ezzel együtt az egész tananyag is egységes rendszert alkot. A 

leírt változat a szerzők javaslata, de a témakörök építőkockaként – az éves programnak 
megfelelően – más módon is összeépíthetőek. 

3. A tananyag fő sajátossága az induktív megközelítés, ami a személyességet, illetékességet, 
motivációt, problémacentrikus jelleget hivatott erősíteni: 

– konkrét esetekből (filmek, filmrészletek, novellák, olvasói levelek, kialakult társadalmi 
helyzetek, kulturális különbözőségek stb.) indul ki, s ezekből von le általánosabb 
következtetéseket, törvényszerűségeket;  

– a szituációk, esetek, sajátos példabeszédek, amelyek előhívják a diákok saját élményeit 
közös és egyéni tanulással általánosítva, a problémákat feldolgozva –  azokat  
„megoldva” – tanítják a tanulókat; 

– a drámapedagógia eszközeit alkalmazza; ugyanakkor a játék mindig összekapcsolódik 
feladatlapokkal, közös értelmezésekkel is; 

– gyakorlati tevékenységekre vonatkozik; a megtanult tananyag önálló produktum (rajz, 
tanulmány, fotó, interjú, előadás stb.), ill. tevékenység formájában is megjelenik; 

– nagyon sok elemet tartalmaz a közösségi szabályrendszer működésével, egyén és 
közösség viszonyával kapcsolatban; ezekben a keretekben fel lehet dolgozni az iskolai 
közösségszerveződés aktuális rítusait és élményeit is. 
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4. Felhasználja a szociológia, a közgazdaság, filozófia (etika, főként az alkalmazott etika), 
pszichológia valamint a politológia és a jogtudomány szaktudományos és nevelési szempontból 
különlegesen fontos integrálható elemeit. A szaktudományos jellegű tanítást az időszak végére 
teszi, igazodva a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

5. Tréningszerűen megjelenő képességfejlesztő programok jellemzik, s ezek során alakulnak ki a 
"közmegegyezések". Ily módon stabilizálódnak a diákok tartalmi ismeretei, szabálytudata, közös 
normái. 

6. A projektpedagógia elemeire gyakran épít, ezzel lehetővé teszi a tanulói önállóságot. 
 
 
Általános fejlesztési követelmények 
 
Mint az általános céloknál jeleztük, a tanulók szocializációja, szociális képességének fejlesztése 
alapvetően családi, részben össziskolai feladat. Egy tantárgy nem képes ennek a funkciónak 
önmagában megfelelni. Az Etika és társadalomismeret tantárgyi követelményei éppen ezért az 
iskolai pedagógiai programokban rögzített – a helyi, iskolai, társadalmi közegtől függő – céloknak, 
követelményeknek alárendelt módon jeleníthetőek csak meg. Közvetik az iskola pedagógiai 
programjában megfogalmazott célkitűzéseknek és sajátos szervezeti, tanrendi felépítésének 
megfelelő struktúrában a NAT és a középiskoláknak szóló kerettantervek által megfogalmazott 
alapvető célokat, fejlesztési feladatokat és az azoknak megfelelő közműveltségi tartalmakat. 
1. Tartalmi értelemben a NAT Ember és társadalom műveltségi területének követelményeit (a 

történelmet kivéve) a program tartalmazza, de lehetőséget biztosít a helyi sajátosságoknak 
megfelelő adaptációra, a pedagógiai célok függvényében. 

2. A tárgy alapvető követelményei a képességfejlesztésre irányulnak, melyeket az egyes éveknél, 
ill. programegységeknél részletezünk. 

3.  Az Etika, társadalomismeret nagyon fontos feladata a képességfejlesztés. Konkrét szituációk, 
problémahelyzetek személyessé tételével, élmények, szimulációs gyakorlatok stb. segítségével a 
tananyag gondolkodni tanít, döntéshelyzetek elé állítja a diákokat, fejleszti vita- és előadói 
képességeiket. A kiegészítő képességfejlesztő tréningek –  személyiségfejlesztés, 
kommunikációs gyakorlatok, tanulásmódszertan – tovább erősítik az életkori sajátosságokat is 
figyelembe vevő, lehetőség szerint minél személyesebb képességfejlesztő programot. 

4. A számonkérés hagyományos módjai mellett – dolgozat, felelés stb. – itt megjelennek a 
projektrendszerű vizsgák is, amelyek mindig valami gyakorlati tevékenység – önálló kutatás, 
interjú, egy hivatalos ügy elintézése, egy program megszervezése stb. – köré épülnek. 
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7. ÉVFOLYAM - EGYÜTTÉLÉS MÁSOKKAL 

(Csibekeretben, patrónusi foglalkozásokon, kisepochában, évfolyamszintű szervezésben, téma-
heteken) 

Tematikai egység Honnan jövök? Órakeret  
16 óra 

Előzetes tudás Az eddigi családban, közösségekben szerzett tapasztalataink 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az első félévre szánt első egység (Honnan jövök?) az iskolaváltás utáni új 
helyzethez, az ismerkedés kívánalmaihoz, a kamaszkor jellemzőihez 
illeszkedik. A témakör 18 órát vesz igénybe, ami a patrónusi foglalkozások 
felét jelenti. Érdemes modulokban külön kezelni az egyes témákat. 
Az évfolyam témahetei közül egy illeszkedik hagyományosan a szociális 
kompetencia fejlesztéséhez, a karácsony előtti ún. jótékonysági témahét, 
amely direkt módon nem jelenik meg a témák között. 
A nevelési célok közül leghangsúlyosabbak: 
Pozitív motiváció megteremtése a tanulás, az iskola, a közvetlen környezet 
iránt; 
A beilleszkedés és a helyzetfelismerés elősegítése, erősítése; 
Szabályok létrejöttének és működésének felismertetése, betartatása; 
A képességfejlesztés terén lehetőség nyílik: 
1. Személyes élmények, tapasztalatok, konkrét esetek, példázatok 
segítségével gondolkodási és cselekvési minták bemutatására, 
gyakorlására; 
2. Az életkori sajátosságoknak megfelelő szociális képességek 
fejlesztésére  (együttműködési készség, kezdeményezőkészség,  
szabálytudat, elfogadási képesség); 
3. Konfliktusok feltárásának és kezelésének gyakoroltatására; 
4. A normabeépülés menetének kialakítására, a fegyelmezettség, a 
tolerancia, a rendezettség, a kötelességtudat erősítésére; 
5. A közösségiség, önbizalom, aktivitás, tudatos csoportszerep 
kialakításának megteremtésére; 
6. A nyitottság, pozitív motiváció, megértés, segítőkészség, tisztelet, 
méltányosság, elfogadó magatartás attitűdjeinek kialakítására; 
7. Kognitív területen a figyelemkoncentráció, memória, absztrakció, 
lényeglátás, jelenségfeltárás, szövegértés, az analóg gondolkodás 
képességének fejlesztésére; 
8. A kommunikációs képességek, különösen a beszéd-, vita-, érvelési 
képesség fejlesztésére. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  
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MIBEN VAGYOK MÁS?  

MIT KAPTAM 

OTTHONRÓL? 

MADARAT TOLLÁRÓL, 

EMBERT 

BARÁTJÁRÓL… 

HOGYAN VÁLTOZOM? 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Tanulási hatékonyság 
felismerése. 

 
Kritikai gondolkodás: 
egyéni és közösségi érdekek 
összehangolása, 
egy-egy probléma, kérdés 
megfogalmazása. 
Kommunikáció: 
Érzések, tapasztalatok 
megfogalmazása szóban és 
rajzban. 
Szerepjátékokban egy adott 
szereplő helyzetébe 
belehelyezkedve, verbálisan 
kifejezni az érzelmeket. 
Figyelő hallgatás. 
 
Szociális kompetencia: 
Pozitív énkép kialakítása, 
csoportkohézió kialakításának 
megkezdése,  
pozitív közösségi attitűd 
kialakítása,  
egymásért való felelősségvállalás 
nehézségei. 

Biológia-egészségtan:  
a serdülőkor biológiai 
jellemzői 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
a nyelvi 
kommunikáció 
lehetőségei – formális, 
informális nyelv, 
tulajdonságok, 
jellemzés, 
svéd gyerekversek, 
más irodalmi művek a 
serdülők problémáiról 
 
Vizuális kultúra: 
az érzelmek, 
hangulatok, jellemzők 
vizuális 
megjelenítésének 
eszközei 
 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

közösség, család, értékrend, alkalmazkodás, kapcsolatok, önismeret, 
tanulásmódszertan 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

 tulajdonság, család, otthon, elfogadás, szülői, gyermeki szerepek, 
családmodell, társadalmi környezet, barátság, haverság, szeretet, hűség, 
felelősségvállalás, elmagányosodás, kamaszkor, változás, alkalmazkodás,  

 
 

Tematikai egység Honnan jön az ember? Órakeret  
16 óra 

Előzetes tudás 
A történelemből már tanult őskorra, ókorra, kulturális sokszínűségre 
vonatkozó ismeretek, önismeret és társismeret területén már egy nyitott, 
elfogadó légkör létrejötte 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A beszélgetések az „emberről” szólnak: 
az ember, mint a természet része vagy pusztítója, 
az alkalmazkodás, 
az igazságosság utáni vágy, 
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az erkölcsi világrend szükségessége. 
Emberi mivoltunkat, társas kapcsolatainkat meghatározó jellemzők 
felismerése. 
A kommunikáció szerepe és fajtái. 
A kérdezés, a kérdezni tudás mint a filozófiai/etikai gondolkodás alapja. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

TERMÉSZETTUDOMÁN

YOS VÁLASZOK ÉS 

TEREMTÉSTÖRTÉNET

EK 

A CSODÁLATOS AGY 

KÖZÖS ÖRÖKSÉG 

KERESÉS 
 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A tanulás folyamatának 
tudatosítása. 
Logikus gondolkodás és az 
érzelmek befolyásának 
felismerése. 

 
Kommunikáció: 
A nonverbális kommunikáció 
„olvasása”. 

 
Szociális kompetencia: 
Tolerancia fejlesztése. 
Empátia megerősítése. 
A „tételezés” mechanizmusának 
megértése. 
A sokszínűség/másság értékének 
megélése. 

Biológia-egészségtan:  
az ember mint 
biológiai lény,  
az agy működése 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
kommunikáció 
 
Vizuális kultúra: 
a vizuális 
kommunikáció alapjai 
 
Történelem: 
az emberré válás, 
az őskor, 
a vallások és hitélet 
(őskor, ókor, kora 
középkor) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

erkölcs, jog, világrend, ember, önismeret, tanulásmódszertan 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

 szabad akarat, igazságosság, etológia, alkalmazkodás, világnézet, vallás, 
bűn, motiváció, akarat, ösztön, vágy, öröklődés, kommunikáció, mimika, 
gesztus, azonosság, másság, hajlam, tehetség, társadalmi környezet, 
kulturális evolúció, ember mint társadalmi lény, az ember mint erkölcsi lény 

 
A továbbhaladás feltételei: 
Ebben az évben az alapvető cél a különböző készségek, képességek, attitűdök feltárása, 
erősítése és fejlesztése. Az értékelés is ehhez igazodik: a képességfejlődésre, az önismeret 
alakulására vonatkozik és a patrónus írásos értékelőjében szerepel. 
 
8. ÉVFOLYAM - EGYÜTTÉLÉS A NORMÁKKAL: AZ ERKÖLCS ÉS A JOG 
 
(Csibekeretben, patrónusi foglalkozásokon, kisepochában, évfolyam szintű szervezésben, té-
maheteken) 
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Tematikai egység Az együttélés szabályai Órakeret  18 
óra 

Előzetes tudás 
Együttélés, tolerancia, alkalmazkodás, közösség, szabályok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az erkölcsi- és jogrendszerrel, valamint a törvénnyel kapcsolatos területekről 
ismereteket nyújtani;  
Segíteni a tanulókat annak megértésében, hogy hogyan alakultak ki és 
fejlődtek a különböző szabályok;  
Bátorítani a tanulókat, hogy kritikai módon átgondolják az erkölcsi- és 
jogrendszerrel kapcsolatos értékeket, kialakítsák azokat a készségeket és 
attitűdöket, amelyek segítségével képesek lesznek hatékonyan gyakorolni 
jogaikat és teljesíteni kötelességeiket; 
Az erkölcsi döntéshozatal – nehézségei, különböző értékrendek és erkölcsi 
normák egymásmellettélésének tudomásul vételét segíteni 
Cél/szándék - tett - következmény viszonyának megértése 
Attitűdök kialakítása:  

- igazságszeretet, egyéni és társadalmi felelősségérzet; 
- a másik jogainak tiszteletben tartása; 
- mások értékrendjének és hitének tolerálása; 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  
Az ember társas lény 
 
Értékrend, szokás, illem 
 
Az ízlés  
 
Az erkölcs  
 
Az emberi jog  
 
Az iskolai szabályok 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Tudjon különbséget tenni az 
erkölcs és a jog között. 
 Ismerje a gyermekek alapvető 
jogait. 
Tudja, hogy a norma, a 
viselkedési szabályok térben és 
időben változnak. 
Kritikai gondolkodás: 
Tudja, hogy a különböző 
vélemények nem mindig reálisan 
tükrözik a tényeket. 
Logikus érvelés. 
Problémamegoldó gondolkodás. 
Hipotézisek felállítása. 
Vita- és dramatizálási készségek. 
 
Szociális készségek: 
Értse, hogy az emberek az 
eseményeket és a változásokat 
különbözőképpen érzékelik és 
értékelik. 

Biológia-egészségtan:  
szenvedélybeteg- 
ségek, drogprevenció 
 
Földrajz:  
vallásföldrajz 
 
Történelem: 
az értékrend változása a 
különböző történelmi 
korokban, 
vallástörténet 
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Értse, miért van szükség az 
alapvető magatartási szabályok 
megtartására. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

nyelv, társadalom, önreflexió, szabály, erkölcs, etika 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

illem, norma, egyenlőség, felelősség, fegyelem, tisztesség, igazságosság, 
becsületesség, normák, erkölcsi parancsok, szándék és következmény, a jog, a 
törvény, a bíróság, diákjog, házirend, szubkultúra, deviancia, 
szenvedélybetegség, emberi jog, gyermekek jogai 

 

Tematikai egység Aki megszegi… Órakeret  14 
óra 

Előzetes tudás 
Bűn, büntetés fogalma, jó és rossz fogalma. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Megismerkedni a bírósági eljárások mikéntjével és azzal, hogy mit jelent a 
„minősítés” fogalma (fiatalkorúak sérelmére, bűnszövetkezetben, előre 
megfontolt, szándékos stb.);  
A büntetések „világa”, a börtön és büntetés értelmének elemzése; 
A halálbüntetés mint etikai állásfoglalás kérdésének végiggondolása;  
Bátorítani a tanulókat, hogy kritikai módon átgondolják az erkölcsi- és 
jogrendszerrel kapcsolatos értékeket, kialakítsák azokat a készségeket és 
attitűdöket, amelyek segítségével képesek lesznek hatékonyan gyakorolni 
jogaikat és teljesíteni kötelességeiket; 
Attitűdök kialakítása:  

- igazságszeretet, egyéni és társadalmi felelősségérzet; 
- a másik jogainak tiszteletben tartása; 
- mások értékrendjének és hitének tolerálása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  
Bírósági eljárások 
Ítéletek háttere 
Mit érdemel az a bűnös… 
A halálbüntetés 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Tudjon különbséget tenni az 
erkölcs és a jog között. 
Kritikai gondolkodás: 
Értse, hogy az emberek az 
eseményeket és a változásokat 
különbözőképpen érzékelik és 
értékelik. . 
Tudja, hogy az embereknek 
lehetnek jó és rossz döntései 
(cselekedetei), és ezek a 
döntések, cselekedetek a 
szándéktól függetlenül is hatnak.  

Történelem: 
bűn és büntetés 
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Értse, hogy a személyek és 
csoportok cselekedeteit 
helyzetük, érdekük és az adott 
szituáció hogyan befolyásolja. 
Logikus érvelés. 
Problémamegoldó gondolkodás. 
Hipotézisek felállítása. 
Vita- és dramatizálási készségek. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

bűn, büntetés, megbocsátás, lelkiismeret, bíróság 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

 bírósági eljárás, BTK, fiatalkorú, gyermekkorú, elkövető, jogász, ügyész, 
ügyvéd, rasszizmus, habeas corpus 

 
A 1-8. képzés befejezésének feltételei 
 
Az értékelés a képességfejlődésre és attitűdök formálódására vonatkozik és a patrónusi 
értékelőben szerepel. A témahetek értékeléséről, osztályzattá alakításáról vagy a patrónusi 
írásos értékelőben való megjelenítéséről az évfolyam patrónusi közössége dönt. 
 
Kimeneteli követelmények: 

– A tanuló legyen képes egyéni célokat kitűzni magának tudása és képességeinek fejlesz-
tése céljából, ezekhez tudjon tervet készíteni. Meg tudja határozni érdeklődési köreit, 
továbbtanulási céljait, az azokhoz vezető utat meg tudja tervezni. 

– Tudja azonosítani saját viselkedésének jellemző elemeit. 
– Képes legyen felismerni a tudásszerzés módjait, különösen a forrás hitelességére. Tud-

jon információkat gyűjteni fizikai és digitális környezetben különböző témakörökben 
(pl.: kultúra, vallás, sport, történelem, természet és élővilág), és ezeket meg is tudja osz-
tani másokkal. 

– Képes legyen magának példaképet választani környezetéből 
– Meg tudja figyelni saját érzelmi állapotát, azt, hogy tettei milyen következményekkel 

járhatnak. Tudjon a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére, azok másokkal való 
megosztására. A helyzetekben képes legyen meghatározni a jó és rossz közötti különb-
ségeket, mi az, amit kedvel vagy nem kedvel. Érzésit tudja másokra (család, barátok) 
vonatkoztatni.  

– Véleményét mások véleményének tiszteletben tartásával és elfogadásával tudja közölni. 
Igyekezzen kölcsönös megértésre. Tudjon véleményt alkotni azokról a kulturális kü-
lönbségekről, melyek etikai dilemmákat vetnek fel, kultúrákról, környezetvédelemmel 
és a megjelenő technológiákról. 

– Ismerje saját személyiségét annyira, hogy tisztában legyen az önazonosság és identitás 
fogalmával, önkontrollt tudjon alkalmazni magán.  

– Ismerje a testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket, felismerje saját egészségét veszé-
lyeztető hatásokat, megfogalmazza saját intim terének határait.  

– Tudjon különbséget tenni valóságos és virtuális identitás között. Megfelelő döntéseket 
hozzon az online térben való jelenléte során.  
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– Fontosnak tartjuk, hogy a tanuló tisztában legyen az őt körülvevő szűkebb és tágabb 
környezetével egyaránt. Azonosítani tudja az őt körülvevő szerep– és felelősségválla-
lást. Fel tudja ismerni az őt körülvevők érzelmi állapotát, arra reflektálni tudjon, mutas-
son nyitottságot és segítőkészséget mások problémái iránt.  

– Ismerje az ünnepeket. Legyen szó állami, nemzeti és vallási ünnepekről. Tudjon ezek-
hez hagyományokat, szokásokat és jelképeket kapcsolni, ismerje azok eredetét. Részese 
legyen ezek megemlékezésének az előkészületeiben. Meg tudja élni ezekben az össze-
tartozás érzését. Természetes legyen számára a vallások, kultúrák sokszínűsége. Ismerje 
fel a közös értékeket. Legyen nyitott többi kultúrák, hagyományok és szokások megis-
merése felé.  

– Képes legyen a stresszhelyzetek felismerésére, az akkor felmerülő érzéseinek kezelé-
sére, különböző stresszoldó technikák alkalmazására, megoldási alternatívák alkotására.  

– Az őt ért valós és virtuális térben történő testi és lelki bántalmazást képest legyen felis-
merni. Tudja, hogy kitől és hogyan kérhet segítséget ezekben a helyzetekben. Ismeri a 
rá vonatkozó gyermekjogokat, azok szabályozó dokumentumait, valamint vizsgálja az 
alapvető emberi jogokat és azok érvényesülését. 

– Képes legyen páros, csoportos együttműködésre a mindennapok során, legyen szó tár-
sairól, barátairól, családtagjairól. 

– Azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlé-
let meghatározó elemeit.  

– Felismeri és azonosítja felelősségét az őt körülvevő természeti és tárgyi környezet iránt. 
Figyel, gondoskodik és javaslatot tesz annak megőrzésére, fejlesztésére. Alkalmazza az 
ökológiai és ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét. Igyekszik lépéseket tenni 
a társadalmi problémák kezelésének érdekében. 
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SZEMÉLYKÖZI, INTERKULTURÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI 

KOMPETENCIA 

 

1-8. ÉVFOLYAM 

 
Fő célok 

A program kiemelt célja az aktív állampolgári szerepvállalás és a társadalomba való 
beilleszkedés elősegítése, valamint a társadalom életében való aktív részvételre való felkészítés 
az életkornak megfelelő cselekvő közösségi jelenléttel.  

A kompetenciaterület vállalt célja a tanulók társadalmi, etikai, állampolgári 
szocializációjának segítése, a polgári lét értékrendjének közvetítése a globalizált világban. A 
nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési területe az erkölcsi nevelés. Megvalósulását jelen tan-
tervben kiemelten is szolgálja több kompetenciaterületre kidolgozott program. Ezek egyike a 
személyközi, interkulturális és állampolgári kompetencia fejlesztésére kidolgozott programunk, 
amely magában foglalja azokat, az 1-6. osztályban Ember és társadalom műveltségterületen 
megjelenő fejlesztési követelményeket és közműveltségi tartalmakat, amelyek az életkori sajá-
tosságoknak megfelelő beszélgetési témákat kínálnak. 

 
A tanulók szocializációjának alapvető, meghatározó színtere a család, másodlagos 

terepe pedig az iskola. Szükséges, hogy az iskola a családdal együtt, azt kiegészítve direkt és 
indirekt  módon is közvetítse a szocializációhoz szükséges képességek, attitűdök, 
személyiségjegyek és ismeretek összességét. Fontos cél a tanulók társadalmi beilleszkedésének 
és érvényesülésének elősegítése, olyan viselkedésformák megtanulásának előkészítése révén, 
amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív 
módon részt venni mind az emberi kapcsolatokban, mind a közéletben, és hogy szükség esetén 
meg tudja oldani a felmerülő konfliktusokat.  

Az állampolgári ismeretek, kompetenciák az egyén számára lehetővé teszik az állam-
polgári szerepvállalást, hogy aktívan és felelősségteljesen tudjon részt venni a közügyekben és 
a demokratikus döntéshozatalban. Ezeknek az ismereteknek, kompetenciáknak legfontosabb 
eleme az alapvető emberi jogok elfogadása, és a mellettük való kiállás, mert ez a modern de-
mokratikus társadalmakban megjelenő szolidaritás és felelősség alapja. Az ehhez a területhez 
tartozó ismeretek, kompetenciák teszik lehetővé az egyenlőség és az igazságosság elveinek ér-
vényesülését.   Valamint azt is, hogy az egyén részt vállaljon a helyi és szélesebb közösséget 
érintő problémák megoldásában.  

Elsősorban olyan képességeket kívánunk megalapozni és fejleszteni, amelyek segítik 
a diákokat abban, hogy – életük későbbi szakaszában –  számukra ismeretlen szituációban is el 
tudjanak igazodni, és az általános emberi és polgári normáknak megfelelően tudjanak 
viselkedni. Fontos cél továbbá, hogy fejlessze a fiatalok társadalmi tájékozottságát és 
tájékozódási képességét, megalapozza a demokratikus közéletben való tudatos részvételét; 
felkészítse a tanulókat a gazdasági jelenségek értő szemléletére, a tudatos gazdasági 
szerepvállalásra, az emberi jogok feltétlen tiszteletére. 
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A kompetenciaterület helye az AKG alapiskolában  
 

A kompetenciaterülethez kapcsolódó kompetenciák a Szociális kompetenciaterülettel 
kiegészítve szociális és állampolgári kulcskompetenciaterületnek feleltethető meg a Nat-ban. 
Elsajátítása az iskolai életbe folyamatosan beépülve zajlik, de az életkor előrehaladtával a 
délutáni Útkeresőben még hangsúlyosabb szerepet kap, témanapokba, témahetekbe, komplex 
projektekbe kapcsolódva. 

Programunk a fejlesztés elemeinek felsorolására korlátozódik, ezzel is szabadságot 
biztosítva a pedagógus közösségeknek. Szabadságuk kiterjed mind a megvalósulásra, mind a 
választott tevékenységformákra, mind a sorrendre. Programunk támogatja a műveltségi 
területhez kapcsolódó tartalmak komplex projektekben való megjelenését, mivel fontos 
kívánalom, hogy a diákok érdeklődéséhez, önálló kérdésfelvetéséhez, az aktuális társadalmi és 
etikai kérdésekhez illeszkedjen. 

A kompetenciaterület megalapozása természetesen a holisztikus szemlélet révén már 
az első évfolyamon elindul, de az életkor előrehaladtával már hangsúlyos szerepet kap a prob-
lémák tudatosítása, az eltérő nézőpontok megértése és a konfliktusok, problémák megoldási 
lehetőségeinek feltérképezése. Egyén és csoport érdekeinek vizsgálata. Közösségek működése. 
A gyerekek a számukra izgalmas és motiváló témákhoz, projektekhez kapcsolódóan olyan kér-
déseket vizsgálnak meg, mint például az önmagunkról és a másikról alkotott kép, egymás ki 
nem mondott gondolatainak megértése, konfliktusaink forrása vagy a konfliktusok megoldási 
lehetőségei, az őszinteség, a hazugság, a bizalom, az önbizalom, a félelem és hitelesség, sza-
bályalkotás és szabálykövetés valamint mindezek összefüggései. 

Ezeken az évfolyamokon kerül megalapozásra az önkéntes társadalmi részvétel és a 
szolidaritás. Az önkéntes társadalmi részvétel külső kényszer nélküli feladatvállalást jelent a 
közjó érdekében. Ebben az esetben fontos a csoporthoz tartozás, és az a gondolat, hogy a cso-
porttagoknak időt és energiát kell fordítaniuk közösségük jóllétének előmozdítására. Ennek a 
megtapasztalásnak, első és legalapvetőbb színtere szintén a család, ezt kiegészítve, ezzel együtt-
működve pedig az iskolai mikroközösség.  

A szolidaritás szociális felelősségvállalást jelent. Az ennek fejlett szintjével jellemez-
hető személy felelősséget érez azért, hogy – önmaga lehetőségeit figyelembe véve – jobbá tegye 
a világot, s hajlandó időt és energiát is szánni erre. Érzékeny a szociális és gazdasági egyenlőt-
lenségekre, fontos számára, hogy segítsen azokon, akik nehéz helyzetben vannak. Részvétet 
érez azok iránt, illetve együttérez azokkal, akik bajban vannak, és erkölcsi kötelességének érzi, 
hogy törődjön velük. 

Elköteleződünk a demokratikus értékek mellett. Valljuk, hogy születésétől kezdve 
minden ember értékes, mindenkit egyformán megilletnek az alapvető emberi jogok, mindenki-
nek egyformán joga van az emberhez méltó bánásmódra.  

Tudjuk, hogy a demokráciát tanulni kell ahhoz, hogy ne csupán békés egymás mellett 
élés, hanem kölcsönösségen, elfogadáson és együttműködésen alapuló együttélés valósulhas-
son meg a társadalmakban. Az iskolai élet része a közös szabályalkotás, az egyéni és csoportos 
döntéshozatal, felelősségvállalás. Célunk, hogy a gyermekek a közösségre, mint támogató kö-
zegre támaszkodjanak, ahol lehetőségük van a konfliktuskezelési technikák elsajátítására is.  
 



323 
 

A fejlesztés várható eredményei a 6. évfolyam végén: 
 

– Életkoruknak megfelelő reális énképpel rendelkeznek.   
– Önállóságuk, döntésképességük és magatartásbeli tudatosságuk alkalmassá teszik 

őket arra, hogy az AKG gimnázium hetedik évfolyamában sikeresen folytassák 
tanulmányaikat. 

– Kialakult bennük az önmagukkal, másokkal és környezetükkel kapcsolatos fele-
lősségérzet. 

– Kíváncsiak és nyitottak az őket körülvevő világ jelenségeire. Pontosan fogalmaz-
zák meg kérdéseiket. Képesek megkeresni a válaszokhoz szükséges információkat, 
s azokat különböző szempontok szerint rendszerezni is tudják.  

– Az életkoruknak megfelelő szövegeken belül el tudják különíteni egymástól a té-
nyeket és a véleményeket. Felismerik a manipulációs szándékot, ki tudják vonni 
magukat annak hatása alól.  

– Gyakorlatuk van abban, hogy eligazodjanak a különböző szerepek és szabályok 
között. Képesek az általánosan elfogadott közösségi normák betartására.  

– Képesek a belülről vezérelt cselekvésre.  
– Véleményüket szabatosan fejezik ki, véleményük mellett képesek érvelni.  
– Tapasztalatokkal rendelkeznek különféle problémák és konfliktusok azonosításá-

ban, illetve megoldásában. 
– Rá tudnak hangolódni mások érzelmi állapotára, be tudják fogadni gondolataikat. 

Gyakorlatuk van abban, hogy kölcsönössé tegyék a kommunikációt.  
– Képesek együttműködni másokkal. Ismerik a kooperatív tanulásban használt alap-

vető módszereket. Társaikkal együtt képesek közös célokat megvalósítására, közös 
feladatokat megoldására, közös szabályok alkotására.  

– Általában előnyben részesítik az egyenrangúságon alapuló emberi viszonyokat az 
alá-fölérendeltséget képviselő viszonyokkal szemben. Rendelkeznek néhány elmé-
lyült kapcsolattokkal. 

– Értékként tudják elfogadni az emberek és kultúrák sokféleségét, bizonyos mérték-
ben védettek a romboló társadalmi előítéletekkel szemben. 

– Úrrá tudnak lenni indulataikon, érzelmeiken, illetve képesek azokat a helyzetnek 
megfelelő módon és kulturáltan kifejezni. 

– Motiváltak segítségnyújtásra és a felajánlott segítség elfogadására. 
– Motiváltak az alkotó munkára. 
– A közös munka során az osztályban, osztálypárban, iskolában gyakran jelenik meg 

az összetartozás érzése, ami hozzájárul azok igazi közösséggé kovácsolódásához. 
– A projektekben az együtt dolgozók nagy intenzitással, felszabadult légkörben 

munkálkodnak a közös célok megvalósításáért, ami visszahat tagjaik személyes 
fejlődésére.  

– Mivel a diákok egymás iránt nyitottabbakká, érdeklődőbbekké, elfogadóbbakká 
válnak a közös munka során, ez háttérbe szorítja az osztályon belüli versengést.  
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1-6. ÉVFOLYAM 

 

Személyközi, interkulturális és állampolgári kompetencia 
1-6. évfolyam   

Fő fejlesztési területek: kapcsolódás a NAT-
hoz 

kapcsolódó kompeten-
ciaterületek 

Tolerancia 
Szolidaritás 
Cselekvési autonómia 
Cselekvési hajlandóság és Felelősségvállalás 
Identitás 
Szabályalkotás, szabálykövetés 
Együttműködés 
Véleményalkotás és véleménynyilvánítás 
Választási, döntési stratégiák 
Konfliktuskezelés 
Problémamegoldás 
Kritikai gondolkodás 
Tájékozódás térben és időben 

Magyar nyelv és iro-
dalom  
Művészetek 
Technika és életvitel 
Ember és természet 
Ember és társadalom 
Informatika 
Matematika 
 

Művészeti  
Természettudományi és 
technológiai  
Kulturális  
Digitális  
Anyanyelvi kommuniká-
ció 
Személyközi, interkultu-
rális és állampolgári 
Szociális kompetenciák 

 
Képességek, készségek, 
attitűdök: 

Ismeretek, tartalmak: Feladatok, ajánlott tevékeny-
ségek: 

A nyitottság és a mások 
iránti bizalom 
 
Felelősségérzet, felelős-
ségvállalás  
 
A személyiség által meg-
határozott lehetőségek és 
korlátok közötti eligazodás 
képessége 
 
A személyes célok reális 
kitűzésének képessége  
Pozitív kritikai attitűd 
 
A lakóhelyhez, hazához, 
az Európai Unióhoz és ál-
talában véve Európához és 
a világhoz (a világ adott 
részéhez) való tartozás ér-
zése. 

Konstruktív konfliktusmegoldás  
 
A problémamegoldó gondolko-
dás technikáinak megalapozása 
 
Mások által vallott értékeknek és 
mások magánéletének, jogainak 
a tiszteletben tartása  
 
A sokféleségből adódó néző-
pontbeli, értékrendbeli különbsé-
gek felismerése, tisztelete 
 
Az egyén, csoport fogalmak 
megértése, illetve e fogalmak 
fejlődésének a megfigyelése a 
történelem során 
A különböző társadalmakban ál-
talánosan elfogadott vagy támo-
gatott viselkedési szabályok és 
viselkedésmódok megfigyelése 

A tömegtájékoztatásból, inter-
netről származó információk sze-
lekciójának és kritikus szemléle-
tének gyakorlása 
a hatékony együttműködéshez 
szükséges attitűdök megalapo-
zása, és az együttműködés alap-
vető eszköztárának kialakítása 
véleményalkotási és cselekvési 
autonómia megtapasztalása 
Kritikus befogadás elsajátítása 
A szolidaritás kifejezése a helyi, 
illetve a tágabb közösséget 
érintő problémák kapcsán 
Helyi, illetve a tágabb közössé-
get érintő problémák megoldása 
iránti érdeklődés kinyilvánítása 
és a problémamegoldásban való 
részvétel. 
A multikulturális dimenziók sze-
repének megfigyelése Európa és 
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Hajlandóság a különböző 
szinteken folyó demokrati-
kus döntéshozásban való 
részvételre. 
Érdeklődés az önkéntes ál-
lampolgári szerepvállalás 
iránt, a társadalmi sokszí-
nűség és a társadalmi ko-
hézió támogatása. 
Megismerő-és befogadó-
képesség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképes-
ség 
Kreativitás 
Képekben, látványban, szí-
nekben, ábrákban gondol-
kodás képessége.  
Önismeret, önértékelés, 
önszabályozás 
érzelmi tudatosság 
önállóság 
hitelesség 
Kritikai gondolkodás 
Képesség a szemlélődésre, 
befogadásra 
Érdeklődés, kíváncsiság a 
társadalmi jelenségek iránt 
Nyitottság 
rugalmasság 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megköze-
lítés 
Visszautasítás, nemet 
mondás képessége 
Környezeti tudatosság 
Lokális és globális felelős-
ségvállalás  
Érzékenység környezetünk 
állapota és megóvása iránt 
Kapcsolat menedzsment 
képessége (kapcsolatépí-
tés, kapcsolatteremtés) 

A nemzeti kulturális identitás 
megalapozása és európai kontex-
tusba helyezése 
A polgári jogok 
Az emberi jogok 
A demokrácia és az állampolgár-
ság fogalmainak megalapozása 
A kivándorlás, bevándorlás és a 
kisebbség 
férfiak és a nők közötti egyenlő-
ség 
A különböző vallási és etnikai 
csoportok értékrendjei közötti 
különbségek tiszteletben tartása 
és megfigyelése. 
Tudatos fogyasztói magatartás, 
környezettudatosság 
Környezetünkben lejátszódó 
kedvező és kedvezőtlen folya-
matok felismerése 
Etikus magatartás 
Alapvető együttélési, együttmű-
ködési normák interiorizálása 
Különböző szerepekkel és fel-
adatokkal együtt járó felelősség-
nek és a feladatok megosztásá-
nak fontosságának felismerése 
proszociális gondolkodás 
 
Együttműködési képességfej-
lesztés 
őszinteség és hazugság 
bizalom és félelem 
egyén és a közösség 
Az egyéni és a kollektív felelős-
ség  
Térérzékelés, téri forgatás, térki-
használás, tájékozódás  
Természet és a civilizáció hatása 
egymásra és függése egymástól  
Emberiség szerepe a földi öko-
szisztémában 
A sokszínűség, mint erőforrás 
altruizmus 

a világ többi része közötti köl-
csönhatások ismeretében, a tár-
sadalmi sokszínűség és a társa-
dalmi kohézió támogatása.  
A diszkrimináció felismerése és 
adott esetben fellépés ellene  
konfliktuskezelési technikák 
gyakorlása 
gyakorlat szerzése a különféle 
formában megjelenő informá-
ciók kezelésében 
az egyéni érzések felismerése és 
megnevezése 
gyakorlat szerzése az életkornak 
megfelelő hiteles kommunikáci-
óban 
Törekvés a sztereotípiák és az 
előítéletek leküzdésére  
Képolvasás, látvány értelmezés, 
vizuális térképek olvasása 
Energiatakarékosság és az újra-
hasznosítás  
Saját mikrokörnyezetünkben, és 
olyan változtatási terv felállítása, 
amelyek annak minőségét javít-
ják 
A természeti és ember alkotta 
környezet sajátosságainak meg-
ismerése, beazonosítása és meg-
különböztetése 
A természeti és az ember alkotta 
környezet esztétikumának, har-
monikus működésének megfi-
gyelése, megtapasztalása.  
Vitákban való részvétel, disputa 
Az adott helyzeteknek megfelelő 
magatartási formák gyakorlása 
Konstruktív és kölcsönösen se-
gítő, pozitív kapcsolatok kialakí-
tása, fenntartása 
Ellentmondásos helyzetek és 
konfliktusok rugalmas kezelésé-
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Közös munkában a meg-
osztott felelősség mellett is 
a magunkkal szembeni 
magas elvárások támasztá-
sának igénye. 
Másoktól való tanulás, 
együtt dolgozás képessége, 
kooperáció 

 nek gyakorlása (egyezségre ju-
tás, kompromisszumkötés, asz-
szertivitás).  
Különféle nézőpontok figye-
lembe vétele, egy-egy szituáció 
értelmezése más-más nézőpont-
ból.  
Mások érzelmeinek, motivációi-
nak, szükségleteinek, szándékai-
nak és céljainak észlelése, azo-
nosítása és elfogadása 

Fogalmak, kulcsfogal-
mak: 

közösség, egyén, család, rokonság, település, falu, város, személyi-
ségi jogok, emberi jogok, demokrácia, haza, társadalom, társadalmi 
réteg, társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség, fenntarthatóság, idő-
beliség, történész, régész, nyelvész, őskor, ókor, középkor, változás, 
folyamatosság, történelmi források, tények, bizonyítékok, okok, kö-
vetkezmények, állam, államforma, erkölcs, szokás, hagyomány, ün-
nep, vallás, középület, kivándorlás, bevándorlás, divat, reform, 
kompromisszum, béke, háború, polgárháború, forradalom, szabad-
ságharc, függetlenség, alávetettség, felfedező, hódító, feltaláló, fa-
natizmus, lovag, lovagiasság, királyság, egyeduralom, polgárjog, 
választás, Európa, terrorizmus, klímaváltozás, globális felmelege-
dés, újrahasznosítás, nemzetiség, kisebbség, szólásszabadság, ma-
gánérdek, közjó, konfliktus, rasszizmus, kirekesztés, média, nyilvá-
nosság, munkamegosztás,  

 
Témajavaslatok: 
A témajavaslatok különböző szinteken valósulhatnak meg, a projektnek, életkori sajátosságok-
nak, egyéni érdeklődésnek megfelelően. 
 
Témák: 
szolidaritás 
kirekesztés 
autonómia 
tolerancia 
Sztereotípiák és előítéletek 
egyenlőtlenségek 
összefogás 
felelősségvállalás 
világvallások 
multikulturalizmus 
emberi jogok 

polgárjogok 
katasztrófák 
életesélyek 
segítségnyújtás 
civil szervezetek 
szokások, szabályok, normák 
szubkultúrák 
önkormányzat 
migráció 
terrorizmus 
háború 

szegények és gazdagok 
fenntartható fejlődés 
globális problémák 
nemzetközi környezetvédő szerve-
zetek 
ünnepek, ünnepi szokások 
helyünk a világegyetemben 
ember a tápláléklánc csúcsán 
pletyka 
érdekellentétek konfliktusok 
szabadság és meghatározottság 
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Egy példa a különböző szinteken való feldolgozásra a Kisebbség és többség témában: 
Személyes 
szint 

Lokális szint Nemzeti szint Európai szint Globális szint 

Kisebbség és 
többség az 
osztályon és az 
iskolán belül 
Tanulási prob-
lémával küz-
dők az osztály-
ban  
 

A helyi társada-
lom (etnikai, élet-
kori, 
vallási, foglalko-
zási) csoportjai 
Kisebbségekhez 
való tartozás a he-
lyi társadalomban 
 
 

Többségi és 
kisebbségi 
csoportok 
Magyarorszá-
gon 
 
 
Magyar ki-
sebbség az or-
szág határain 
túl 
 

Kisebbségi csopor-
tok Európában. 
 
 
 
Autonóm közössé-
gek és autonóm te-
rületek Európában 
 

Az egyetemes em-
beri jogok érvénye-
sülése és korlátozása 
a világban 
 
A tolerancia példái 
az  
Európán kívüli vi-
lágban.  
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Projektjavaslatok: 
Az alábbi javaslatok csak példaként szolgálnak. Értelemszerűen minél szélesebb tematikájú, 
minél komplexebb egy projekt, annál inkább szolgálja a széleskörű kompetenciafejlesztés ér-
dekeit. 
 
1., Család 
 
Tartalmak 
A család fogalmához kapcsolódó ismeretek: rokonság, családtípusok. Mesélő tárgyak. Élet-
módtörténet. Változások a tárgyi kultúrában. A történelem tudományához kapcsolódó ismere-
tek: kollektív emlékezet, hagyomány, forrás, forrástípusok, forráskritika, kronológia alapjai. 
Fordulatos élettörténetek, egyéni történetek, családtörténetek, dinasztia-történetek.  
A megélt családi történetek iskolai gondozása segíthetné a legifjabb generációt abban, hogy 
megtalálja saját cselekvő szerepét a jövőben. Családmodellek különböző korokban, különböző 
kultúrákban. 
 
Ajánlott tevékenységek 
Beszélgetés a család szerepéről, a családi életről irodalmi szövegek, fényképek, gyermekrajzok 
alapján. Alkalmat teremteni a történetek együttes befogadására, jó történetek mesélésére. Az 
önkifejezés gyakorlása: fogalmazások, rajzok, ppt, kisfilm készítése a családról. Családfa ké-
szítése. Illusztrált családfa, családfatípusok. 
Otthoni, családi gyűjtőmunka: emlékek a múltból. A használati tárgyak különböző jelentéstar-
talmait fürkésszük, elképzeljük kik, hol, mikor használhatták őket. Keressük a hasonlóságokat 
és a különbözőségeket a régi idők és a jelen tárgykultúrája között. A gyűjtött tárgyak, doku-
mentumok rendszerezése, időrendbe állítása, kiállítása. Időszalag, kronológiai táblázat készí-
tése. 
Tárgyak megszemélyesítése: történetek elbeszélése tárgyak szemszögéből. 
Múzeumlátogatások. Néprajzi Múzeum, Történeti Múzeum, Matrica Múzeum stb. 
Képek, videók értelmezése egyénileg és csoportosan. A múlt és a jelen összehasonlítása. 
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2., Kultúrák és lakóhelyek (Életmódtörténet) 
 
Társadalomismereti ismeretek, tartalmak 
Őskori lakhelyek. Az ókori világ csodái. Ókori lakások. Ahol a király lakott Várak. A középkori 
város. A jurta. Régi falusi házak. Közvetlen környezetünk, Budapest, Óbuda megismerése. Ha 
a tér mesélni tudna. Városi séta. 
 
Ajánlott tevékenységek 
A lakóhelyhez, iskolához kapcsolódó ismeretek: város, kerület, lakástípusok, terek, utcák, épü-
letek megismerése. A Kiscelli Múzeum környékén lévő városi kerteket, zöld utcákat és épüle-
teket fedezhetik fel. Ehhez sétálva végigjárható túrák, amelyek a város legszebb részein vezet-
nek. Kalandos, szórakoztató formában ismerhetik meg épített és természeti környezetüket. Elő-
segíti az adott földrajzi terület és a jellemző tevékenységek kultúrájának és örökségének meg-
ismerését. Az örökség körébe tartozhatnak anyagi javak (műtárgyak, épületek). A gyerekek séta 
közben a helyi szobrok körül, olyan szelfit készítsenek, amelynek a háttere a helyi környezet. 
Múzeumlátogatás (Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum-Skanzen, Óbudai Múzeum, Bu-
dapesti Történeti Múzeum) Nagyon fontos tevékenység a lakóhely történetében való önálló tá-
jékozódás, mini kutatás. Érdemes kitérni a lakóhely nemzetiségi összetételére, a különböző 
nemzetiségek eltérő szokásaira, a nevezetes épületekre, helyszínekre és intézményekre, az egy-
ház, a régi mesterségek és a kereskedelem szerepére. Hasonlítsuk össze az ókori, a középkori 
városi ember életmódját a modern városlakóéval! 
 
3., Közlekedés (Leleményes feltalálók, halhatatlan találmányok, Életmódtörténet) 
 
Ismeretek, tartalmak 
Különböző történelmi korszakok közlekedési eszközei, nagy találmányai, híres feltalálói, az 
őskortól napjainkig. Közlekedés vízen és vasúton, hírközlési találmányok, amelyek átalakítot-
ták életünket.  Hajózás, Lóháton (lovagok), „Tüzes Ló”, Drótszamarak, Új csodák az utakon 
(benzines járművek), Repülés, Hírközlés (telefon, rádió, televízió, világháló). 
 
Ajánlott tevékenységek 
Látogatás a Közlekedési Múzeum ideiglenes kiállításán, Szentendre Tömegközlekedési Mú-
zeum, valamint a Vasúttörténeti Parkban. Utazás a fővárosi közlekedési eszközökön. Kerék-
pártúra a Margitszigeten. Kirándulás a Hajógyári szigetre. Rendkívüli órák külső helyszíneken. 
Tutajépítés. A gyerekek játékos, szórakoztató formában ismerik meg az emberiség történetének 
legjelentősebb találmányait. Ez a téma folyamatos alkotó munkára ad lehetőséget (rajz, model-
lezés, építés). Elképzelt földkörüli utazásuk vagy valós európai, hazai utazásuk útvonaláról ké-
szíthetnek terveket, minél változatosabb közlekedési eszköz felhasználásával. 
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4., Hős (A múlt és a jelen hősei. Mítoszok és hősök nyomában. Példakép vagy hős?) 
 
Ismeretek, tartalmak 
A mítosz, a legenda, a történelem nagyszabású és fölemelő pillanatai. A történelmi példákon 
keresztül keressük a választ arra, hogy ki a hős és hogyan válhatunk mi is hősökké a saját éle-
tünkben. Görög és római mitológiai alakok megismerése. Kalózok, betyárok, maffiózók, kalan-
dorok, robinhoodok, igazságosan vagy igaztalanul törvényen kívülivé vált hősök. Egyszemé-
lyes hősök (királyok, fejedelmek, irodalom, zene, képzőművészet, sport, tudósok stb.). Hétköz-
napi hősök. 
 
Ajánlott tevékenységek 
A fikció megkülönböztetése az igaz történettől. Híres emberek, történelmi személyiségek 
jellemzése. Feltevések megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, 
viselkedésének mozgatórugóiról. A cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat 
felismerésének gyakorlása. Események, történetek, jelenségek mozgásos, dramatikus 
megjelenítése. Mitológiai, történelmi jelenetek eljátszása különböző szempontokból. Önálló 
vélemény megfogalmazása történelmi eseményekről, jelenségekről és személyekről. Fiktív interjú 
készítése egy mitológia személlyel, történelmünk sorsfordító alakjával. Interjú készítése a 
tanuló életében meghatározó példaképpel. 
 
5., Trendi (Ahány ház, annyi szokás) 
 
Ismeretek, tartalmak 
A téma feldolgozásának célja az emberiség etnikai és kulturális sokféleségének bemutatása, az 
egyes társadalmak rétegzettségének, az életmódbeli különbségeknek az érzékeltetése. Annak 
megértetése, hogy sok megismerésre érdemes értéket hordozunk magunkban, s ez a sokféleség 
valamennyiünket gazdagítja. A sokféleség bemutatásával a téma alkalmas arra, hogy a 
különbségek tiszteletére neveljen. Mindezt a téma úgy valósítja meg, hogy példákat elemez az 
életmód, a szokások különbségeiről. Az életmód különbségei: ruházat, étkezés, szabadidő, 
szórakozás, illem. Különböző értékrendek: kinek mi a fontos? 
Szegények és gazdagok. Mi az oka a társadalmi különbségeknek? 
A gyerekek élete a világ különböző pontjain. Gyermeknevelési szokások. A gyermekek jogai. 
Nők és férfiak. A nők helyzete és életformája különböző kultúrákban. 
Kultúrák együttélése a modern társadalmakban. Konfliktusok és együttműködés. 
A globalizáció és a kulturális sokféleség. 
 
Ajánlott tevékenységek 
Internetes kapcsolatfelvétel és kommunikáció más kultúrákhoz tartozó gyerekekkel. 
Információk gyűjtése a személyes kapcsolatok felhasználásával. 
Csoportvita, pódiumvita, plenáris vita vagy disputa az illemszabályokról. 
Ismert és idegen szokások, érintkezési szabályok megjelenítése dramatikus eszközökkel. 
Könyvtári és internetes kutatómunka a szokások sokféleségének tárgykörében. Az eredmények 
prezentálása szóban, írásban, elektronikus formában. 
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Más népek életkörülményeinek rekonstruálása kézműves eszközökkel: makettek, 
tárgymásolatok készítése. A tanulócsoporton belüli kulturális különbségek feltárása, a tanulók 
saját kultúrájának bemutatása. 
 
5., Az írás (barlangrajzoktól az sms-ig) 
 
Ismeretek, tartalmak 
Egy történelmi jelenség alakulásának vizsgálata több kultúrán és korszakon át. Lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a tanulók röviden megismerkedjenek néhány nagy civilizációval, ugyanakkor 
azzal a szereppel is, amit az egyik legfontosabb civilizációs vívmány, az írás a történelemben 
játszott. A téma jellegéből kifolyólag nagy lehetőség nyílik a rajzos-kézműves megoldásokra. 
A régi írások megfejtéstörténete mintegy beavat a történészi mesterségbe, és így a tanulók job-
ban megérthetik a történelmi tények sajátosságait. 
Az írás előtti jelek, Mezopotámia és az ékírás, Egyiptom és a hieroglifák. Csomóírás kipu. 
A korai írások megfejtése, megfejtetlen írások. Kína és írása. Mássalhangzós és betűírások a 
Mediterráneumban. A rómaiak és a latin írás. Az írás oktatása különböző korokban. 
A középkori kódexek, a kódexmásolás. A könyvnyomtatás történelmi szerepe. Az írás 
elektronikus forradalma. 
 
Ajánlott tevékenységek 
Kézművesség, tárgykészítés: írószerszámok készítése, ókori írástechnikák rekonstruálása. 
Papírkészítés. 
Írások másolása, magyar nyelvű szöveg létrehozása idegen írásrendszerekkel. Mások által 
készített írások elolvasása, megfejtése. 
Titkosítás készítése, feladványok. 
Könyvtári és internetes gyűjtőmunka a tanulmányozott népekről, országokról. Kiselőadás, házi 
dolgozat készítése. 
Régi írások megjelenítése a számítógép képernyőjén (pl. weblap készítése). 
 
6., Ütközések 
 
Ismeretek, tartalmak 
Az emberek közötti különböző természetű és szintű konfliktusokról szól. Konfliktushelyzetek 
a gyermekek és a felnőttek világában. Konfliktuskezelési stratégiák. Történetek az emberek 
közötti különbségekről, a sztereotípiákról és az előítéletekről. Történetek barátokról és 
ellenségekről. Történetek súlyos döntésekről. Történetek a lelkiismeretről és a felelősségről. 
A feldolgozás során sor kerülhet olyan fogalmak értelmezésére, mint a lelkiismeret, a felelős-
ség, az igazságosság, a versengés, a bátorság, az erőszak vagy a háború. Megfogalmazható a 
háborúk néhány általános sajátossága, továbbá módot az elmúlt évszázadok háborúinak és a 
mai kor háborúinak összevetésére is. 
 
Ajánlott tevékenységek 
Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi, történelmi témáról. A tárgyilagos 
érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése. Saját vélemény érthető megfogalmazása. 
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Mások véleményének türelmes meghallgatása és figyelembevétele. Események, történetek 
elbeszélése emlékezetből élőszóban. Események, történetek, jelenségek mozgásos, dramatikus 
megjelenítése. Befejezetlen történetekhez különböző befejezések konstruálása. Előzmények 
kitalálása történetekhez. Történetek eljátszása különböző szemszögökből. Csoportos vita, 
pódiumvita, plenáris vita, disputa erkölcsi kérdésekről. Erkölcsi szempontból releváns 
történetek gyűjtése a bulvársajtóból, tévéműsorokból, szépirodalomból, filmekből. 
  



333 
 

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

8. ÉVFOLYAM 

 
Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása köz-
ben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövegeket 
használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján képes 
megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következtetéseket 
tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások vélemény-
ének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vita-
helyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és 
viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás 
kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti. 
A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 
könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 
készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja ki 
az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 
gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket ha-
sonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. A 
társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a problé-
mák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket készít. 
Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a környezetvédelem-
mel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, családjára 
és hazájára. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló észre-
vételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, vélemé-
nyét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás közösségi 
élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, és erősíti 
a közösségért történő felelősségvállalást. 
A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 
közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 
sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt infor-
mációkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek során 
érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 
A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört te-
remtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják 
véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját 
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szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek megér-
tésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A ta-
nuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, 
hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, 
weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a 
projektekben való tevékenységét. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 
készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 
a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a ta-
nulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, terveze-
teket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a felelősségtel-
jes munkamorál megalapozásához. 
 
A tantárgy jellemzői, fejlesztési feladatok 
 
Általános célok: 
 
Az állampolgári ismeretek vállalt célja a tanulók társadalmi, állampolgári szocializációjának 
segítése, a polgári lét értékrendjének közvetítése a globalizált világban. A tanulók 
szocializációjának alapvető, meghatározó színtere a család. Az iskola legfeljebb csak mint 
intézmény képvisel és közvetít értékrendet és normákat. Mégis szükséges egy olyan  tantárgy, 
amely direkt módon közvetíti a szocializációhoz szükséges képességek, attitűdök, 
személyiségjegyek és ismeretek összességét. A fő cél a tanulók társadalmi beilleszkedésének 
és érvényesülésének elősegítése. Elsősorban olyan képességeket kívánunk megalapozni és 
fejleszteni, amelyek segítik a diákokat abban, hogy – életük későbbi szakaszában –  számukra 
ismeretlen szituációban is el tudjanak igazodni, és az általános emberi és polgári normáknak 
megfelelően tudjanak viselkedni. Fontos cél továbbá, hogy fejlessze a fiatalok társadalmi 
tájékozottságát és tájékozódási képességét, megalapozza a demokratikus közéletben való 
tudatos és felelős részvételét; felkészítse a tanulókat a gazdasági jelenségek értő szemléletére, 
a tudatos gazdasági szerepvállalásra, az emberi jogok feltétlen tiszteletére, valamint segítse a 
környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság feltételeinek megtanulását. A legfontosabb 
célkitűzés pedig az, hogy a tantárgy civilizációs értékeket és mintákat közvetítsen, erősítse a 
felelősségtudatot és az európai és nemzeti identitást.  
 
A tantárgy további feladatai:  
 
Segítse élményalapúvá tenni a lokálpatriotizmust, az európai és nemzeti közösséghez tartozást, 
elmélyíteni a hazaszeretetet érzését. Fejlessze továbbá a konstruktív alkalmazkodáson alapuló 
hiteles és hatékony kommunikációs készséget. Gyakorolja az információk szerzéséhez és 
rendszerezéséhez, beszámolók, prezentációk készítéséhez az infokommunikációs eszközök 
használatát. Sajátítsa el azokat az ismereteket és készségeket, amelyek a mindennapi életben 
való tájékozodást segítik, amelyek segítik felkészülni a felnőtt szerepekre, az életpálya 
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megalapozott megtervezésére, és a pénzügyi döntések körültekintő, felelősségteljes 
meghozatalára.  
 
A tantárgy helye az AKG-ban 
 
A történelem, etika, hon- és népismeret, állampolgári ismeretek, a személyközi és 
interperszonális és állampolgári kompetenciák a társadalomtudományi kompetenciák részei, a 
társadalomtudományi kompetenciák kötelező elemei az 5-8. évfolyamon. A 8. évfolyam végére 
a tantárgyblokk lezárt képzést ad. Tevékenységszervezési formák tekintetében az 5-6. és a  7-
8. évfolyam tanulási-tanítási rendje elkülönül egymástól, amit elsősorban az életkori 
sajátosságokat figyelembe vevő célok és tartalmak különbözősége indokol. 
 
A társadalomismereti és kommunikációs funkciókat, az AKG egységes keretben a történelem 
epochán belül valósítja meg. A 8. évfolyamon e tantárgy tartalmi elemei és a képességfejlesztés 
irányai sokszor egybeesnek a történelem epochák céljaival Ezen belül a szaktudományosabb 
megközelítésű témákat témanapok vagy projektnapok keretében javasoljuk feldolgozni. 
 
A tanterv nagy szabadságot biztosít a kisiskoláknak a témák feldolgozására, 
tevékenységformáira, sorrendjére egyaránt. Többek között ezért is modulrendszerű maga a 
tananyag is. Erre azért van szükség, mert fontos kívánalom, hogy a diákok érdeklődéséhez, 
önálló kérdésfelvetéséhez, az aktuális társadalmi, politikai és etikai kérdésekhez illeszkedjen. 
 
A 8. év végi kimenet megfelel a nyolcosztályos általános iskolák állampolgári ismeretek 
tantárgyára vonatkozó előírásoknak (Nat). Az állampolgári ismeretek képességfejlesztő, 
attitűdformáló céljaihoz mind a két évfolyamon legalább három témanap/vagy egy kisepocha 
kapcsolódik. Ezek mellett a kisiskolák további témahetek, témanapok, epochák tematikájába 
illeszthetik be a tantárgy elemeit, a multidiszciplináris megközelítést, és a tantárgyak közötti 
együttműködés érdekében.  
 
Állampolgári ismeretek értékelése: 8. évfolyamon az írásos patrónusi értékelő reagál a közös 
munkára, és önálló tantárgyként állampolgári ismeretek néven bekerül a bizonyítványba. A 
témahetek feladatainak értékelése beletartozik a tantárgyi és patrónusi értékelőbe. 
 
Tartalmi hangsúlyok 
9. Az állampolgári ismeretek gyakorlati tárgy: a tanítás-tanulás folyamatát 

személyközpontúan közelíti meg. Szimulációk, esettanulmányok, szituációk, konfliktusok, 
döntéshelyzetek jellemzik azt a megközelítést, melyen keresztül elsajátíthatják a diákok a 
társadalomra vonatkozó ismereteket és normákat egyaránt. 

10.A program a pedagógiai célokból lebontva határozza meg a feladatokat, témaköröket, 
technikákat. 

• A közvetítendő ismeretek kiválasztása az életkorhoz és az adott évfolyam pedagógiai 
céljaihoz igazodik, összességében azonban tartalmazza az állampolgári ismeretek 
NAT követelményeit 
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• A tananyag szelekcióját az évekre, problémákra bontott pedagógia célok vezérlik. A 
teljes – négy féléves - anyag együttesen, a részletekből kívánja felépíteni a célokban 
általánosan megfogalmazott értékeket, normákat, világképet.  

• A tananyag közvetlenül nem igazodik meghatározott tudományágak tematikájához, 
hanem a diákok szocializációs szükségleteiből kiindulva sokféle elemből építkezik. 
Tartalmi értelemben az ún. társadalomismereti (embertan, etika, társadalmi, 
gazdasági, jogi és állampolgári ismeretek) tematika a meghatározó. 

11.A program legfontosabb eszköze a tanulói motiváció, ezért a tantárgy felépítése induktív 
jellegű. A konkrét társadalmi szituációkból indul ki, és a tanulók aktivitására, részvételére 
építve igyekszik megfogalmazni a társadalmi viszonyok összességét. Az utolsó félévet 
leszámítva a diákok többnyire olyan témákkal, kérdésekkel találkoznak (család, iskola, 
lakókörnyezet stb.), amelyekről közvetlen ismereteik, tapasztalataik vannak, ill. lehetnek. 

12.A program jelenelvű, napjaink valóságának bemutatására, a társadalom mozgásformáinak, 
jelenségeinek megértésére, a szociális képességek fejlesztésére irányul. 

13.Személyesség, élményszerűség és spontaneitás jellemzi: a diákok személyes részvételén, 
tapasztalatain keresztül közelíti meg a problémákat. A tananyag feladatai, 
helyzetgyakorlatai, döntési játékai csupán kiindulópontjai azoknak a társadalmi 
kérdéseknek, amelyeket a tanórákon – a tanár és a diákok által közösen kialakított  társadalmi 
térben – feldolgoznak. 

14.A tárgy nyitott, nagy szabadságot biztosít a tárgyat tanító tanárok számára. A helyi 
szituációk, aktuális társadalmi problémák, személyes élmények, kérdések, konfliktusok 
feldolgozására is módot kell adnia a diákoknak. Ebből adódóan interaktivitást (tanár-diák, 
iskola-külvilág) feltételez; és  mind a tanár, mind a diák részéről naprakészséget, folyamatos 
aktualizálást igényel. 

15.A feldolgozás jellemzői és a tartalmi moduláris felépítés sugallja a projekttanítást-tanulást, 
illetve tematikát kínál a témahetek, témanapok számára.  

16. Újfajta tanári attitűdöt, módszertani változatosságra való képességet kíván. A pedagógust 
nem szaktárgyi, hanem pedagógiai értelemben tekinti szakembernek (Bármely szakos 
PEDAGÓGUS taníthatja, aki értelmiségiként képes folyamatosan együttműködni 
egyenrangú társként diákjaival.) 

 
Módszertani javaslatok 
A szabad – helyi pedagógiai programhoz kötődő – felhasználás érdekében a tananyag 
modulokból építkezik. 
Minden témakör önálló egység, ezzel együtt az egész tananyag is egységes rendszert alkot. A 
leírt változat a szerzők javaslata, de a témakörök építőkockaként – az éves programnak 
megfelelően – más módon is összeépíthetőek. 
A tananyag fő sajátossága az induktív megközelítés, ami a személyességet, illetékességet, 
motivációt, problémacentrikus jelleget hivatott erősíteni: 

• konkrét esetekből (filmek, filmrészletek, novellák, olvasói levelek stb.) indul ki, s 
ezekből von le általánosabb következtetéseket, törvényszerűségeket;  

• a szituációk, esetek, sajátos példabeszédek, amelyek előhívják a diákok saját 
élményeit közös és egyéni tanulással általánosítva, a problémákat feldolgozva –  
azokat  „megoldva” – tanítják a tanulókat; 
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• a drámapedagógia eszközeit alkalmazza; ugyanakkor a játék mindig 
összekapcsolódik feladatlapokkal, közös értelmezésekkel is; 

• gyakorlati tevékenységekre vonatkozik; a megtanult tananyag önálló produktum 
(rajz, tanulmány, fotó, interjú, előadás stb.), ill. tevékenység formájában is 
megjelenik; 

• nagyon sok elemet tartalmaz a közösségi szabályrendszer működésével, egyén és 
közösség viszonyával kapcsolatban; ezekben a keretekben fel lehet dolgozni az 
iskolai közösségszerveződés aktuális rítusait és élményeit is. 

Felhasználja a szociológia, a közgazdaság, filozófia, pszichológia valamint a politológia és a 
jogtudomány szaktudományos és nevelési szempontból különlegesen fontos integrálható 
elemeit. A szaktudományos jellegű tanítást az időszak végére teszi, igazodva a tanulók életkori 
sajátosságaihoz. 
Tréningszerűen megjelenő képességfejlesztő programok jellemzik, s ezek során alakulnak ki a 
"közmegegyezések". Ily módon stabilizálódnak a diákok tartalmi ismeretei, szabálytudata, 
közös normái. 
A projektpedagógia elemeire gyakran épít, ezzel lehetővé teszi a tanulói önállóságot. 
 
Általános fejlesztési követelmények: 
A tanulók szocializációja, szociális képességének fejlesztése alapvetően családi, részben 
össziskolai feladat. Egy tantárgy nem képes ennek a funkciónak önmagában megfelelni. A 
társadalomtudományi kompetenciákhoz tartozó tantárgyi követelmények éppen ezért az iskolai 
pedagógiai programokban rögzített – a helyi, iskolai, társadalmi közegtől függő – céloknak, 
követelményeknek alárendelt módon jeleníthetőek csak meg. Követik az iskola pedagógiai 
programjában megfogalmazott célkitűzéseknek és sajátos szervezeti, tanrendi felépítésének 
megfelelő struktúrában a NAT által megfogalmazott alapvető célokat, fejlesztési feladatokat és 
az azoknak megfelelő közműveltségi tartalmakat. 
Tartalmi értelemben a NAT állampolgári ismeretek területének követelményeit a program 
tartalmazza, de lehetőséget biztosít a helyi sajátosságoknak megfelelő adaptációra, a pedagógiai 
célok függvényében. 
A tárgy alapvető követelményei a képességfejlesztésre irányulnak, melyeket az egyes éveknél, 
ill. programegységeknél részletezünk. 
 Az állampolgári ismeretek nagyon fontos feladata a képességfejlesztés. Konkrét szituációk, 
problémahelyzetek személyessé tételével, élmények, szimulációs gyakorlatok stb. segítségével 
a tananyag gondolkodni tanít, döntéshelyzetek elé állítja a diákokat, fejleszti vita- és előadói 
képességeiket. A kiegészítő képességfejlesztő tréningek –  személyiségfejlesztés, 
kommunikációs gyakorlatok, tanulásmódszertan – tovább erősítik az életkori sajátosságokat is 
figyelembe vevő, lehetőség szerint minél személyesebb képességfejlesztő programot. 
A számonkérés hagyományos módjai mellett – dolgozat, felelés stb. – itt megjelennek a 
projektrendszerű vizsgák is, amelyek mindig valami gyakorlati tevékenység – önálló kutatás, 
interjú, egy hivatalos ügy elintézése, egy program megszervezése stb. – köré épülnek. 
 
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával fontos, hogy a tanuló érvényes ismereteket sa-
játítson el és olyan készségeket szerezzen meg, amelyeket a mindennapi életben hasznosíthat, 
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amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá, büszke és biztos 
identitású magyarrá és európaivá válhat. 
A témakörök struktúrája: 
A témák bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom leg-
alapvetőbb intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek 
kiemelése, az intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójá-
nak vizsgálata, a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás 
alkotóelemeinek megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai 
kisebbségi jogok azonosítása. Ezen témakörök egymásra épülésével a tanuló rendszerszemlé-
lete is alakul: differenciált tudást szerezhet meg szűkebb és tágabb környezetéről, hazájáról és 
a társadalomról, amelyben él. 
A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka vi-
lágában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság alapvető 
szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 
Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni teljesítményre 
és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a nevelő – oktató 
munka során a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve koordináló feladatai is 
megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód jellemzi a tevékenységét. 
A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos megbeszélés, a társak köl-
csönös javaslatai is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai révén a tanuló megtapasztal-
hatja a nézetek, vélemények sokféleségét, kifejezheti saját gondolatait, amelyekbe beépítheti 
mások értékes megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet önismerete és önértékelése is. 
A Családtörténeti kutatás, a Településkutatás és a Szakmák, foglalkozások, mesterség és hiva-
tás projektet az iskolai tematikus hetek, témahetek, projektnapok keretében valósíthatják meg 
a tanulócsoportok, a patrónusi közösség döntése alapján. 
A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés ajánlott, 
s ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a társak érté-
kelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. Az értékelési 
folyamatban kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív tevékenységekbe, továbbá 
lényeges az önállóan vagy társaival közösen végzett digitális eszközhasználaton alapuló felada-
tok megoldása. 
 
A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 32 óra. 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve óraszám megvalósulás 
Család; a családi szocializáció jellemzői, a 
hagyományos családmodell 

4 Csibe keretében, patrónusi foglalkozá-
sokon 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 Csibe keretében, patrónusi foglalkozá-
sokon 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 témanap/ projektnap 
Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötele-
zettségeink 

5 témanap/ projektnap 
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A magyar állam alapvető intézményei, az 
állam szerepe a gazdaságban  

4 témanap/ projektnap 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a fel-
nőttkori szerepekre, feladatokra 

4 Csibe keretében, patrónusi foglalkozá-
sokon 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 Csibe keretében, patrónusi foglalkozá-
sokon 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, 
egészségügy és szociális ellátás 

3 Csibe keretében, patrónusi foglalkozá-
sokon 

Összes óraszám: 32  
 
TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 
 ÓRASZÁM: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, köl-

csönösség, tisztelet; 
– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élményű 

megtapasztalása 
− A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a családi 

szerepek megismerése 
− Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 
− Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 
− A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, köl-

csönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 
FOGALMAK 
család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) tar-

talmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi sze-
repe témakörben 

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 
− Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 
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− Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti interjú-
terv készítése 

− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 
− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 
TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és be-

folyásoló tényezőket. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése  
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 
− A háztartás fogalmának értelmezése 
− A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 
− Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 
− A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati össze-

függések feltárása 
− A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 
− A családokra jellemző fogyasztási szokások 
− Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések meg-

fogalmazása 
 

− Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 
FOGALMAK 
családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból származó 
jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például kul-
turális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi tudatos-
ság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 
−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 
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− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző 
tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 

− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 
megtakarítási lehetőségeiről 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 
− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 

megtakarítási lehetőségekről 
− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós 

riport készítése 
TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése 
ÓRASZÁM: 6 óra 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének 

alapvető eseményeit és fordulópontjait; 
– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen mű-

ködő intézmények és szervezetek szerepét és működését. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet ké-

szít a település fejlesztésének lehetőségeiről; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet készít. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  
− A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 
−  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 
− A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 
− A település, lakóhely közintézményei 
− A település fejlesztésének lehetőségei 
− A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 
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FOGALMAK 
intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közös-
ség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi fe-
lelősség, fenntarthatóság; 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  
− Településtörténeti kvíz összeállítása 
− Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 
− Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről 
− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a 

lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk 
múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú 
szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, eseménye-
iről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 
− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és kultu-

rális értékei, jellegzetes épületei 
 
 
 
 
TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 
ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 
– értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 
– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 
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− A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 
− A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és lokálpat-

riotizmus értelmezése 
− A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 
− Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 
− A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 
− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 
− Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 
− Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európaiság; 

Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 
FOGALMAK 
nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, Eu-
rópai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Fogalommagyarázat készítése 
− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban 
− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy egy 

nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 
− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 
− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári kötelezettsé-

gekről 
− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével kap-

csolatos feladatok témakörében 
− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 
− Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 
− Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 
− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú kötelezett-

ségeiről, kapcsolatrendszeréről  
TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 
ÓRASZÁM: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 
– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 
– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 
– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fon-

tosságát; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket; 
– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál javítá-

sának fontosságát. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  
− A magyar állampolgárság feltételei 
− A törvényalkotás menete 
− Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 
− Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 
− Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 
− Az állam bevételeinek csoportosítása 
− A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 
− A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 
− A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, Alkot-

mánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az ügyészsé-
gek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

FOGALMAK 
állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági el-
nök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképes-
ség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, adó-
fajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 
− A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 
− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás fo-

lyamatáról 
− Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 
− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményeiről  
− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 
− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos bemuta-

tása 
− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 
− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről. 
TÉMAKÖR: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 
ÓRASZÁM: 4 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkci-

óját és működési sajátosságait; 
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– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakmaszerke-

zet változásairól; 
– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 
− Az elektronikus ügyintézés  
− A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 
− Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 
− A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 
− Az életpálya-tervezés kérdései 
− A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, 

szakmák, a szakmaszerkezet változásai 
FOGALMAK 
ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, fő-
városi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientáció, 
életpálya-tervezés 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 
− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 
− Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 
− Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 
− Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac vál-

tozásaiban   
− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  
− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló készí-

tése egy szakmáról, szakmacsoportról 
− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi követ-

kezményei 
TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai 
ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− Digitális kompetencia fejlesztése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− A döntési képesség fejlesztése  
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 
− A fogyasztóvédelem tipikus területei  
− A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 
− A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 
− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 
− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek érvé-

nyesítéséről 
− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 
--    Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 
FOGALMAK 
fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, tu-
datos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 
− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló segítsé-

gével 
− Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 
− Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 

Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti kör-
nyezetre  

TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 
ÓRASZÁM: 3 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
–  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs esz-

közöket. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 
− Digitális kompetencia fejlesztése 



347 
 

− Az empátia erősítése 
− Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  
− Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 
− A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 
− A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt tár-

sadalmi hasznosságuk megértése 
− A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  
− A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 
FOGALMAK 
köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális el-
látás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 
− Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az egyes 

iskolatípusokról 
− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 
− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: közne-

velés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye egész-

ségügyi ellátást biztosító intézményeiről 
− Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok szemszögé-

ből 
− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI KOMPE-

TENCIÁK 

 
 
A természettudományos kompetencia fejlesztése során fő feladatunknak tekintjük, hogy a 

gyerekek számára fontos legyen a természettel való kapcsolat, és tisztában legyenek azzal, hogy 
az emberiségnek milyen szerepe van a földi ökoszisztéma alakulásában, alakításában. Az élet-
kori sajátosságoknak megfelelően fedeztetjük fel, és magyarázzuk meg a természetben és az 
ember alkotta környezetben megfigyelt és megtapasztalt jelenségeket és folyamatokat. Mind-
ezek megismerésének és megértésének segítségével a gyerekek egyre inkább képessé válnak 
cselekedeteik tudatos irányítására. 

A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása. A természettudomá-
nyos és technológiai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosz-
szú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt 
egyéni és közösségi felelősség elfogadását. A természettudományos műveltségnek kiemelt je-
lentősége van a globális problémák lehetséges megoldásainak megtalálásában és az ehhez alap-
vetően fontos kritikai gondolkodás és konstruktív magatartás kialakításában. 

A természettudományos és technológia felfedezések, modellek, elméletek és rendszerek 
a világ megismerését és leírását szolgáló eszközök, amelyek egyben alkalmasak az ember le-
hetőségeinek és a tudományos eredmények érvényességi határainak keresésére is. Mindez az 
emberiség közös kultúrkincsének része. A paradigmák és a kutatási programok állandóan vál-
toznak, miközben a fejlesztések folyamatosan bővítik a mostanáig felhalmozott komplex és 
univerzális tudást. Vagyis a természettudományok tanulása során a gyerekeknek fel kell ismer-
niük, hogy a tudományos eredmények évszázadok kollektív munkájával születtek meg, megfi-
gyelések és kísérletek sorozatain keresztül nyertek bizonyítást, hosszú idő alatt kikristályoso-
dott alapvető elméletekre, törvényekre épülnek. Azonban azt is világosan kell látniuk, hogy a 
tudományok folyamatosan alakulnak: az új felefedezések kiegészíthetik, tovább építhetik a már 
meglévő elméleteket, de akár cáfolhatják is azokat. 

A természettudományos nevelés ehhez a tudáshoz biztosít hozzáférést. Ahhoz, hogy ez 
a tudás a 6-12 éves gyerekek számára elérhetővé és személyessé váljon, elsősorban saját élmé-
nyekre van szükségük, a megtapasztalást és a megélést tesszük számukra lehetővé. Annak ér-
dekében, hogy képessé váljanak a szintetizáló, rendszerben való gondolkodásra, kérdések meg-
fogalmazására, összefüggések meglátására és megértésére, a világot a maga összetettségében 
kell felfedezniük. Éppen ezért a tudományterületek tudásrendszereit a gyerekek igényeihez, 
életkori sajátosságaihoz, érdeklődésük, érési-, fejlődési ütemük és gondolkodásmódjuk sokfé-
leségéhez igazítjuk.  Kellő időt és lehetőséget kell biztosítani számukra a részletekben való 
elmélyedésre, az önálló és csoportos tevékenykedésre, kísérletezésre, kirándulásokra, a termé-
szettel való közvetlen kapcsolódásra, vagyis a bőséges tapasztalatszerzésre. 

 
A tudományos gondolkodás fejlesztésének alapelvei 

Az első hat évfolyamon természettudományos és technológiai műveltség alapjait fektet-
jük le. Nem elvárás ismeretek definíció szerinti ismerete a 6. évfolyam végére. A megszerzett 
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és megértett ismeretek későbbi fogalmi szintre emelésének, a tudás mobilizálhatóságának fel-
tételeit teremtjük meg. Célunk, hogy a természettudomány és technológia ismeretei és módsze-
rei úgy épüljenek be a diákok tevékenységeibe, majd gondolkodásába, hogy előhívhatók legye-
nek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során. 

Mindennek alapja az, hogy a gyermekek közvetlen, értő és pozitív viszonyban legyenek 
a szűkebb és tágabb környezetükkel; önmagukkal, a természettel és a mesterséges környezettel 
egyaránt. Olyan készségek, képességek fejlesztésére és magalapozására, valamint szokások ki-
alakítására helyezzük a hangsúlyt, amelyek hozzájárulnak a környezettel való összhang megta-
lálásához és későbbi megtartásához egyaránt. Az egészségfejlesztés, a környezettudatosság és 
a fenntarthatóság alapja az egyén, a közösségek, a tárasadalom, az épített környezet és a termé-
szet harmóniája. Erre a stabil alapra épülhet a természettudományos és műszaki pályák iránti 
későbbi érdeklődés, elköteleződés is. 

Ennek a kompetenciaterületnek a sajátossága, hogy bár fejlesztése jól körülhatárolható 
ismereteken, tartalmakon keresztül történik, az eredményes fejlesztés szempontjából lényeges, 
hogy az elsajátított ismeretek életkornak megfelelő tartalmú és mennyiségű, egymásra épülő, 
egymást erősítő, rendezett, de ne lezárt ismeretek legyenek. Több természettudományos és tech-
nológiai fogalom kialakítása megkezdődik, de az ismeretek többsége csupán adatok, tények és 
képzetek szintjén lesz. Az alapiskolai szakasz végén nem az egységes lexikális tudást várjuk el 
a gyerekektől, hanem hogy az ismeretek közötti összefüggések, kapcsolatok kiderüljenek és 
világosan értelmezhetők legyenek, továbbá a tudományos gondolkodásmód kialakulásához 
szükséges képességeik olyan szinten legyenek, amivel zökkenőmentesen kezdhetik meg tanul-
mányaikat a hetedik osztályban. 

Az elemi természettudományos megismerési képességek (megfigyelés, leírás összeha-
sonlítás, rendszerezés, mérés, kísérletezés) és a természettudományos gondolkodás (probléma-
érzékenység, problémamegoldó képesség, kritikai gondolkodás, kreativitás, divergens gondol-
kodás, tudatosság, felelősségvállalás) differenciált fejlesztésének lehetőségeit tartjuk szem előtt 
a tartalmak, a témák és a feldolgozási módok megválasztásánál. Emellett azok a képességek, 
készségek, amelyekre a tudományos megismerési folyamat épül, minden más megismerési fo-
lyamatban is jelentősek. Fejlesztésük tehát a többi kompetenciaterület szempontjából is fontos, 
illetve az alapkészségek fejlesztése során is alakulnak. 

A 6-8 éves gyerekek elsősorban érzékszervi tapasztalatszerzés útján szereznek informá-
ciót és tudást. Pszichológiai jóllétük és tanulásuk a meséhez és a játékhoz egyaránt szorosan 
kötődik. Ezek segítségével értékeket, szabályokat és viselkedési formákat mintakövetés útján 
sajátítanak el. Gondolkodásuk elsősorban képi gondolkodás. Megfigyeléseiket főként rajzban 
rögzítik, vagy szóban fogalmazzák meg. Az 1-2. évfolyamban ezért nem a törvényszerűségek 
megállapítása, és az odavezető oknyomozó vizsgálódás a cél, hanem maga a tevékenység, 
amely számukra játék. 

Az értékszocializációt, a környezet számára kedvező társas magatartást ebben az élet-
szakaszban elsősorban tevékenységek révén – például közös szabályalkotással, szimulációs já-
tékokkal –, modellnyújtással lehet elősegíteni. 

9-12 éves korban a játék és tapasztalatszerzés fokozatosan kibővül a vizsgálatok tudatos 
megtervezésével és végrehajtásával. A tanulók egyszerű vizsgálati módszereket alkalmaznak, 
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adatokat gyűjtenek, méréseket végeznek. Saját adataikat, vagy másfajta vizsgálatok eredmé-
nyeit bemutató táblázatokat készítenek, grafikonok olvasását gyakorolják, feltételezéseket fo-
galmaznak meg, összefüggéseket ismernek fel. 

Az életkornak megfelelő formában mind a 3-4., mind az 5-6. évfolyamon helyet kapnak 
az alábbi, szemléletformáló szempontok: 

– Mindenekelőtt nem passzív tudást szereznek, hanem mintát kapnak és a cselekvő 
részvétel kerül szokásaik középpontjába. 

– Olyan feladatokkal találkoznak, amelyek alkalmasak arra, hogy megerősítsék ben-
nük a természet szeretetét. 

– Mindig törekedni kell arra, hogy az ökológiai rendszert valamennyi érintett élő-
lény, illetve élőközösség nézőpontjából ismerjék meg. 

– Világossá kell tenni, hogy mik azok a döntések, amiket saját életükben meghoz-
hatnak annak érdekében, hogy maguk is hozzájáruljanak a környezet megóvásához 
(pl. szelektív hulladékgyűjtés, takarékos villany- és vízhasználat, tudatos fogyasz-
tói magatartás, egészséges életmód stb.) 

 
1. TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS FÖLDRAJZ  

 
KÖRNYEZETISMERET – TERMÉSZETTUDOMÁNY 

 

1-6. OSZTÁLY 

 
Fejlesztési célok, feladatok 

Az önmagában is összetett funkciójú természettudományi nevelés – a többi művelt-
ségterülethez hasonlóan – beágyazódik az iskola komplex személyiségfejlesztési folyamatába. 
Ennek feltétele a kiterjesztett iskolafunkció megvalósulása, a tanulási környezet változatossága, 
amelynek egyformán része az iskolai és az azon kívüli környezet, az információforrások és az 
interakciós lehetőségek sokfélesége, az önálló, saját érdeklődésen alapuló tanulás lehetősége és 
a műszaki ismeretek hétköznapi életben is használható gyakorlatias elsajátítása. 

A fejlesztés során az iskolában olyan aktuális kérdésekkel is foglalkozunk, amelyek 
adott helyen és időben, közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a gyerekek és a közösség életét 
vagy hatással vannak a jövő alakulására és amelyek természettudományos módszerekkel is 
vizsgálhatók (pl. árvíz, belvíz, aszály, légszennyezettség, járvány, földrengés, lavina, tengerbe 
ömlött olaj, cunami, katasztrófák, balesetek stb.). Fontos, hogy a gyerekek ne csak passzív be-
fogadói legyenek azoknak a híreknek, történéseknek, amik elérik őket a „felnőttek világából”, 
hanem lehetőségük legyen életkoruknak megfelelő módon feldolgozni azokat, feltenni a kérdé-
seiket és válaszokat kapni rájuk. 
Az ismeret (emlékezés, felismerés, felidézés), a megértés (értelmezés, saját szavakkal való 
megfogalmazás, interpretálás), az alkalmazás (problémamegoldás ismert és új szituációban), az 
analízis (elemzés, részekre bontás), a szintézis (egyéni produktumok létrehozása) és az értéke-
lés (vélemény és ítéletalkotás) egymásra épülve jelenik meg a gondolkodás fejlődésében. A 
tények mozaikjaiból életkorhoz és igazított feladatokon keresztül, különféle szituációkban dol-
gozzuk fel a mindennapi élethez kapcsolható, így a gyerekek számára természetes tartalmakat. 
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A feldolgozás sokrétűsége segít majd a mozaikokat a magasabb rendű műveletek szintjéig 
(absztrakciókig) emelni.  

A 6-12 éves gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva, a valóságból kiinduló, a hét-
köznapokban megjelenő problémákra választ kereső, felfedeztető, cselekvésközpontú ismeret-
szerzést részesítjük előnyben. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy tanulóink fokozatosan 
képessé váljanak a szövegszerű ismeretszerzésre is, amelyhez az elemi természettudományos 
megismerési módszerek szolgáltatnak alapot. 

 
 A felfedeztető, tevékenység alapú ismeretszerzés keretei között a fókuszt az alábbiakra 
helyezzük. Ezek a tevékenységek az önálló tanulás képességét és a csoportban való együttmű-
ködés képességét egyaránt fejlesztik. A diákok részismereteik általánosítása során modelleket 
alkotnak, mely során egyaránt fejlődik az absztarkciós képességük és az algoritmikus gondol-
kodásuk. A későbbi tanulmányok során a folyamattervezés alapja, hogy a modellalkotás lépé-
seinek összefüggéseit felismerjék és értelmezni tudják a gyerekek. 
 

– Probléma alapú oktatás: a gyerekek ilyenkor a mindennapokban felmerülő problémákra 
keresnek (ideálisan kis létszámú csoportokban) válaszokat. A folyamat során a gyerekek 
kooperatív munkával, konstruktív vitával, közös álláspontot alakítanak ki. A közös munka 
fejleszti az együttműködési képességet és a kritikai gondolkodást. Ilyen probléma alapú ok-
tatás keretében tervezzük megvalósítani például a fenntarthatósághoz kapcsolódó témákat, 
és az elsősegélynyújtás alapjainak elsajátítását, témanapok vagy témahetek keretében. 
– Projekt módszer: a módszer használatával az együttgondolkodás eredménye minden 
esetben valamilyen produktum, ami lehet valamilyen kézzel fogható tárgy (komposztáló, 
berendezett terrárium stb.) vagy mások előtt bemutatható drámajáték, kiállítás vagy bemu-
tató. 
– Dizájn alapú oktatás esetén a felfedezés együtt jár az alkotással. A végeredmény kéz-
zelfoghatóvá válik (például papír újrafelhasználásából készített papír). 
– Kutatás: a kutatás módszerét akkor alkalmazzuk, amikor a tények nem vagy csak hiá-
nyosan állnak a tanulók rendelkezésére. Ilyenkor a feladat a tudományos igazság, az infor-
mációk és a tudás keresése, melynek alapja a megfelelő, a célhoz közelebb vinni tudó kér-
dések megfogalmazása, illetve az erre kapott válaszok szelektálása, következtetések levo-
nása. A kutatás, mint módszer lehetőséget ad arra, hogy a tanulók akár önállóan, akár cso-
portban dolgozzanak. A munkájuk során a megfigyelést, a következtetést és a kísérletezést, 
mint eszközt használják (pl. az iskolánkban évente megrendezésre kerülő maradék mérés). 

 
– Erdei iskola, tanulmányi kirándulás, tanulmányi séta, tanösvény: a gyerekek valós kör-
nyezetben ismerkednek a természet értékeivel, jellemzőivel (növényekkel, állatokkal, egy-
szerű felszínformákkal, álló és folyóvizekkel, településtípusokkal, gazdasági tevékenysé-
gekkel - például állattenyésztéssel, növénytermeléssel) 
– Intézménylátogatás: a valóság megismerése nem csupán helyre és térre korlátozódik, 
hanem bizonyos folyamatok és műveletek megértése is beletartozik. Ehhez célszerű intéz-
ménylátogatások szervezése is (pl. múzeum, színház, kiállítások, könyvtár). Az ilyen külső 
tanulások alkalmával további hozzáadott értéket jelent, hogy a foglalkozásokat a legtöbb 
esetben nem pedagógusok, hanem az adott folyamatban, témában jártas előadók vezetik. 
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– Szövegszerű tanulási technikák 
A 6-12 éves korosztály számára elsősorban a tapasztalatokon, cselekvéseken keresztül szer-
zett tudás az, ami a leginkább rögzül, és ami a későbbiek folyamán hasznosul. Emellett 
azonban fokozatosan el kell sajátítaniuk a szövegszerű ismeretszerzés, a szakszövegekkel 
való bánni tudás képességét is. 
Szövegértelmezés: a diákok eleinte több, majd egyre kevesebb külső segítséggel tanulják 
meg a szövegeket értelmezni, a lényegi információkat elkülöníteni. Ehhez elengedhetetlen 
a megfelelő szakkifejezések használata. Az iskolába kerülő gyerekeknek az életkori sajá-
tosságoknak megfelelően fokozatosan kerülnek az aktív szókincsébe a természettudomá-
nyos szakszavak (például: csapadék, táplálkozás stb.) Bizonyos szavak esetében pedig a 
köznyelvi jelentés más, mint a természettudományos jelentés (például: kukac-hernyó stb.), 
amit szintén tisztázni szükséges. Kulcsszavazással fejlődik a lényegkiemelés képessége. A 
szövegek témák szerinti elkülönítése (pl. színezés, kiemelés) során fejlődik az összehason-
lító és a rendszerező képesség. 
Rögzítés: az információk, ismeretek, tények, jelenségek rögzítése során a gyerekek a logikai 
rendezést végzik el. A rögzítés történhet rajzban, vázlatok, jegyzetek formájában is. 
Grafikus szervezők: esetében a rögzítés vizuális eszközökkel történik, melyek megmutatják 
a fogalmak, jelenségek közötti kapcsolatokat is. Ilyen eszközök lehetnek: táblázatok, gon-
dolattérképek, fogalmi térképek.  
Adatok felvétele, értelmezése: során a diákok előbb értelmezik (vagyis felhasználják) azokat 
az információkat, melyeket grafikonokról, diagramokról olvasnak le. 

 
Éves időkeret – Óraszámok 
 
Évfolyam 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 
Alapóraszám  64 128 

 
A Környezetismeret és természettudomány tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben a tan-
anyagtartalmakat nem tantárgyi keretek között, hanem komplex foglalkozások keretében, in-
tegráltan dolgozzuk fel. 
 
Megvalósulás 
 
1-2. évfolyamon a környezetismeret, igazodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz még nem 
különálló tárgyként, hanem 100%-ban integráltan jelenik meg. Az anyanyelvi és matematikai 
kompetencia fejlesztésben, a vizuális nevelés, a reggeli beszélgetőkörök, az erdei iskola, téma-
hetek és projektnapok keretében. 
 
3-4. évfolyamon éves szinten 32 tanórányi környezetismeret foglalkozás zajlik a Tanösvény 
keretein belül, átlagosan heti egy tanórával számolva. Ezeken az évfolyamokon a természettu-
dományi fejlesztés 70 %-ban valósul meg önálló tanóraként, 30%-ban pedig integráltan jelenik 
meg a témahetek, projektnapok, önálló projektek, erdei iskolák keretében. 
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5-6. évfolyamon éves szinten 64 tanórányi természettudományos foglalkozás zajlik a Tanös-
vény keretében, átlagosan heti két tanórával számolva. Ezeken az évfolyamokon a természet-
tudományos fejlesztés 70%-ban önálló tanóraként, 30%-ban pedig integráltan jelenik meg a 
témahetek, projektnapok, erdei iskolák keretében. 
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ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT EREDMÉNYEK A TANULÁSI SZAKASZOKBAN 

Integrált környezetismeret 1-2. 
A környezetismeret tanításának stratégiai célja 1-2. évfolyam végén: 
1. a természettel való pozitív kapcsolat megtartása, kiépítése, a látókör szélesítése, 
2. a tanulók érdeklődésének fenntartása és továbbfejlesztése az élő és élettelen természet, a 
szűkebb, majd tágabb környezetük iránt, 
3. a gyerekek érzelmi világának és esztétikai érzékenységének fejlesztése, 
4. az aktív környezetvédő tevékenységek megtapasztalása, és ezen keresztül a jövőért való 
egyéni és kollektív felelősségvállalás megalapozása, alakítása, 
5. a tanuló ismerje fel a természetes és épített környezet közötti különbségeket, ismerje fel a 
természet és az ember építő és romboló munkájának eredményeit, valamint a természeti és az 
ember alkotta értékeket is, 
6. ismerje az egészség fejlesztése és az egészséges életmód közötti összefüggéseket 
7. fokozatosan alakuljon ki bennük a magyarázatok, az összefüggések keresésének igénye; vál-
jon természetessé számukra a jelenségek rendszerszemléletű, holisztikus megközelítése, 
8. a vizsgált témákhoz kapcsolódó tevékenységek közben kapjon teret és fejlődjön a kreativitá-
suk, 
9. ismerje meg és gyakorolja az elemi természettudományos ismeretszerzés egyszerűbb mód-
szereit: a megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető képességét, 
10. egyformán szerezzen tapasztalatot az önálló ismeretszerzésben, a csoportos tevékenységek-
ben és a projektmunkában. 
 

Környezetismeret 3-4. 
A környezetismeret tanításának stratégiai célja 3-4. évfolyam végén a tanuló:  
 
1. elsajátítsa, gyakorolja és fejlessze a természettudományos ismeretszerzés módszereit: 
 a megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető képességét; 
 a mérési technikáját és a kísérletezésekhez szükséges képességeit; 
2. fejlessze problémamegoldó gondolkodását, kommunikációs és vitakészségét; 
3. képes legyen tapasztalatain keresztül szerzett ismereteit rendszerezni 
4. szert tegyen a mindennapi életben és a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak 
későbbi eredményes tanulásában is mobilizálható tudásra (ismeretek, képességek, szokások) 
5. alakuljon ki benne a természettel szembeni pozitív attitűd és tisztelet, tanulja meg védeni a 
környezetét, ismerje a környezettudatos életmód szokásait; 
6. ismerje az egészségtudatos életmód szokásait; 
7. váljon képessé az önálló ismeretszerzésben, a csoportos tevékenységekben és a projektmun-
kában. 
 

Természettudomány 5-6. 
A természettudomány tanításának stratégiai célja, hogy az 5-6. évfolyam végén a tanuló: 
1. ráébredjen a természeti rendszerek és a természetben zajló folyamatok komplexitására, alap-
vető okaira és magyarázataira; 
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2. képessé váljon az önálló ismeretszerzésre, az összefüggések felismerésére és az egyszerű 
elemzések elvégzésére a tanulói kísérletek, terepi megfigyelések és vizsgálatok révén, a felsőbb 
évfolyamokon való értő és önálló munkavégzés megalapozása érdekében; 
3. elsajátítsa a természettudományok egységét szem előtt tartó szintetizáló gondolkodás-módot, 
legyen képes folyamatokat rendszerben szemlélni; 
4. tudjon kritikusan, több szempontúan gondolkodni természeti, környezeti problémáról, is-
merje fel az áltudományos információkat, melyek fejlesztik az értő, felelős döntéshozás képes-
ségét és hozzájárulnak a felelős, tudatos és aktív állampolgári szerepvállalás kialakításához; 
5. váljon képessé a tényszerű adatok pozitív, de kritikai szemléletére, ismerje fel, hogy a követ-
keztetések levonása logikai folyamat eredménye; 
6. hozzáférjen a mindennapi életben hasznosítható természettudományos tudáshoz, amelynek 
révén a mindennapi életben előforduló egyszerűbb problémákat tudjon megoldani; 
7. a természetben lejátszódó folyamatok vizsgálatával, a várható következmények megértésével 
cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró állampolgárrá váljon, ezzel is hangsú-
lyozva, hogy az ember egyénként és egy nagyobb közösség részeként egyaránt felelős termé-
szeti környezetéért, annak jövőbeni állapotáért; 
8. felismerje és megértse, hogy az élhető jövő záloga a környezettudatos, fenntarthatóságot 
szem előtt tartó gondolkodás; 
9. váljon tudatos eszközhasználóvá az infokommunikációs eszközök használata és a digitális 
kompetenciák fejlesztése révén; 
10. legyen érdeklődő a természettudomány és technológia iránt; 
11. kapjon segítséget a későbbi műszaki vagy természettudományos pályaválasztáshoz. 
 
TANULÁSI EREDMÉNYEK AZ 1-6. ÉVFOLYAMOKON 
Fejlesztési területek 

A későbbi eredményes tanulás, a képességfejlesztés, a gondolkodás fejlődése szempont-
jából fontos, hogy a megjelenő ismeretek életkornak megfelelőek legyenek tartalom és meny-
nyiség szempontjából. Az így megszerzett tudás koncentrikusan bővülő ismeretek összességét 
jelenti. 

A természettudomány és technológia tárgyat hét fejlesztési területre osztottuk. Ezek a 
területek szorosan összetartoznak, egymástól nem elválaszthatók, így a mindennapokban egy-
egy téma körbejárása során egyszerre több fejlesztési területet is érinthetünk és rendszerint tan-
tárgyi integrációban valósul meg a tanulás. 

Az első hat évet egységként kezeljük, ami lehetővé teszi az egyéni utak kialakítását és 
követését a cselekvő központú tanulást és a fogalmi gondolkodás késleltetett (nem sürgetett) 
fejlesztését. Az első hat év egy folyamat, és bár a várható tanulási és fejlesztési eredményeket 
kétéves szakaszokra bontjuk, a fejlesztés nem követ egyetlen lehetséges útvonalat. 
 
Fejlesztési területek témakörei 
I. Természettudományos megismerési módszerek 
II. Az ember megismerése és egészsége 
II. Élővilág 
IV. Fizikai világ 
V. Természetföldrajz 
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VI: Tudománytörténet 
VII. Fenntarthatóság 
 
I. Az elemi természettudományos megismerési módszerek 

Az iskolába érkező gyermeknek a természettel kapcsolatban különböző képzetei lehet-
nek. A jelenségek természettudományos alapú megismeréséhez ezeket a képzeteket kell elő-
hívni és rendszerezni. Ahhoz, hogy a gyerekek a mindennapi észleléseikről, tapasztalásaikról 
pontos, mindenki által egyformán értelmezett állításokat fogalmazzanak meg, szükséges, hogy 
az elemi természettudományos megismerési módszerek birtokában legyenek. Ezek a módsze-
rek hierarchikus rendben épülnek egymásra, összhangban a gyermekek gondolkodási képessé-
geinek fejlődésével. Kiemelten fontos ezeknek a képességeknek a fejlesztése: megfigyelés, le-
írás, mérés, rendszerezés, kísérletezés. A megismerési módszerekhez kapcsolódó képességek 
összetettek és más kompetencia területekbe, tantárgyakba ágyazottan is folyamatosan zajlik a 
fejlesztésük. Ezek eredménye összeadódik, és a várható eredményeket ezért ezen a fejlesztési 
területen az első hat év végére fogalmazzuk meg. 
 
1. Megfigyelés 

A megfigyelőképesség fejlesztése során a mindennapokban jellemző spontán megfi-
gyelést fokozatosan felváltja a tudományos megfigyelés. Az irányított megfigyelés céltudatos, 
tervszerű, objektív, megbízható és érvényes, vagyis több, mint érzékelés és szóbeli reproduká-
lás. A tudományos megfigyelés során elkülönítjük a lényeges jellemzőket a lényegtelenektől, 
szelektálunk, csoportosítunk. A tevékenységeknek elő kell segítenie a gyerekek spontán meg-
figyeléseinek, előzetes tudásainak megfogalmazását és rendszerezését. 
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfigye-
léseket végez; 
2. felismeri az élőlényeken, élettelen dolgokon az érzékelhető tulajdonságokat; 
3. figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat. 
 
2. Leírás 
A leíró képesség fejlesztése során a leírás módszere fokozatosan válik a tudományos gondol-
kodás eszközévé. Tovább fejlődik a lényeglátás és a szempontszelekció képessége is. 
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. a megfigyelésekhez, összehasonlításokhoz és csoportosításokhoz kapcsolódó ismereteit fel-
idézi; 
2. megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban, 
írásban rögzíti, megfogalmazza. 
 
3. Összehasonlítás és csoportosítás 
A megfigyelések tapasztalatainak összevetése magasabb szintet képvisel a megismerő tevé-
kenységben. Ez a képesség magába foglalja azonosságok, hasonlóságok, eltérések, különbsé-
gek és össze nem hasonlítható tulajdonságok és ezen túlmenően egyszerű összefüggések felis-
merését is. 
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
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1. összehasonlítja az élőlényeket és az élettelen anyagokat; 
2. adott szempontok alapján képes élettelen anyagokat összehasonlítani, csoportosítani; 
3. adott szempontok alapján képes élőlényeket összehasonlítani, csoportosítani. 
 
4. Mérés 
A mérési képesség fejlesztésének alapja annak beláttatása, hogy a mérés valójában összehason-
lítás egy általunk önkényesen választott mérőeszközzel. A mérőeszközök megválasztásánál az 
önkényesen választott eszközöktől (radír, füzet, ceruza) a testmértékeken (ujj, arasz, könyök, 
rőf, láb, öl stb.) át fokozatosan kerül bevezetésre az SI mértékek megértése és használata. 
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat; 
2. algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és mért 
eredményeit összehasonlítja; 
3. a méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységet; 
4. az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja; 
5. a mérésekhez kapcsolódó ismereteit felidézi; 
6. a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza. 
 
5. Kísérletezés. 
A természettudományos megismerési tevékenységek legmagasabb szintje. 
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
1. tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 
2. a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja; 
3. a tanító által felvetett problémákkal kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok 
eredményét összeveti hipotézisével; 
4. az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja; 
5. a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 
6. figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például a természet változá-
sai, időjárási elemek). 
 
II. AZ EMBER MEGISMERÉSE ÉS EGÉSZSÉGE  
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
1. ismeri az emberi test részeit, ezek szerepét; 
2. ismeri az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 
3. ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzésé-

nek alapvető módjait; 
4. figyelemmel kísér rövidebb ideig tartó folyamatokat (napirend, heti rend); 
5. hétköznapi szokásai alakításánál tekintettel van társas és fizikai környezetére; 
6. tiszteli az emberi életet; 
7. tisztában van az egészséges életmód alapelveivel (napi tisztálkodás, ruhacsere, mozgás, 

egészséges ételek fogyasztásának fontossága). 
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A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
1. megnevezi az ember életszakaszait; 
2. ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 
3. megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét; 
4. megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 
5. belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait; 
6. ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzésé-
nek alapvető módjait; 
7. figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például emberi élet szaka-
szai); 
8. felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit, megfogalmazza, milyen hatással 
van a környezet az egészségére; 
9. tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet egész-
séges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani; 
 
A 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
1. érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 
2. tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 
3. tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel; 
4. felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 
5. látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 
6. érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 
7. tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 
 
 
 
 
 
Fejlesztési terület 

II. Az ember megisme-
rése és egészsége 

 
 

Kiemelt kapcsolódási pontok a kompetenciaterületekhez 

1. A tanulás kompetenciái 2. A kommunikációs kompetenciák 
(anyanyelvi és idegen nyelvi) 3. A digitális kompetenciák 4. A 
matematikai, gondolkodási kompetenciák 6. A kreativitás, a krea-
tív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

Ismeretek és fejlesztési fel-
adatok Ajánlott tevékenységek és tartalmak 

Kapcsolódó képes-
ségek, készségek, 

attitűdök 

Az ember. 
Külső és belső tulajdonsága-
ink. Sokféleség. 
Testrészeink. 
Testünk arányai, méretviszo-
nyai. 

Tájékozódás a saját testen 
Ajánlott tevékenységek: 
Saját testünk megfigyelése: 
- testséma gyakorlását elősegítő mozgás-

sal kísért mondókák mondása 
- mozgás, tánc, dráma 
- ujjak neveinek tanulása mondókákkal 

önismeret, énkép 
tolerancia 
testkép, testséma 
testtudat 
ritmusérzék 
téri tájékozódás 
megfigyelés, leírás 
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Testalkat, szimmetria, testtá-
jak. 

- testrészek neveinek tanulása, önálló 
megnevezés, megmutatós játékok/gya-
korlás csukott szemmel, tükörjáték 

- ritmus gyakorlatok különböző testré-
szek használatával: lábdobogás, „taps” 
a fejtetőn, combon stb. 

- mérések: magasság, talphossz, fejkör-
fogat, derékbőség, stb… 

- mérések saját testtel: ujj, arasz, láb, öl, 
lépés stb. 

- saját test kontúrrajza 
- öltöztető babák, marionett báb készí-

tése 
- „test és szervrendszer puzzle” 
- játékok, dramatikus helyzetgyakorlatok 
- képelemzés 
- gyűjtőmunka 
- saját külső tulajdonságok megfigye-

lése; 
felismerés külső és belső tulajdonságok 
alapján. 

mérés 
összehasonlítás 
lényegkiemelés 
tanulási képesség 
együttműködés 
szem-kéz koordiná-
ció 

Egészség és betegség. 
Egészségünket védő és ká-
rosító szokások. 

● Egészségfejlesztés. 
Az egészséges életmód - a 
betegség megelőzése 
Az egészséges és biztonságos 
táplálkozás 
Aktív és passzív pihenés 
(mozgás, relaxáció). 
Öltözködés, tisztálkodás, tisz-
taság és higiénia. 
Testsúly – normál testsúly, 
túlsúly, elhízás, alultáplált-
ság. 
 

● A betegség ismérvei. 
A betegség hétköznapi jelei-
nek ismerete 
 
Fertőző és járványos betegsé-
gek terjedése, tünetei és meg-
előzése. 

 
Az egészség összetevői. 
Az egészség fenntartásának módjainak is-
merete. 
Az életvitel, amely elősegíti a jó egészsé-
get: kiegyensúlyozott étkezés, rendszeres 
testmozgás, kézmosás, fogmosás, tisztálko-
dás, elegendő alvás. 
Fog- és testápolási technikák gyakorlása. 
Dramatikus játékokkal helyes egészségszo-
kások gyakorlása. 
Dramatikus játék: az orvosnál. 
Betegség tünetei: fejfájás, rossz közérzet, 
hőemelkedés, láz, szédülés, hányinger, kö-
högés, nátha. Testhőmérséklet, láz mérése. 
Fertőző betegségek terjedésének összekap-
csolása az emberek érintkezésével. Beteg-
ség terjedését megelőző módszerek isme-
rete (kézmosás, beteg emberek elkerülése 
stb.). 
Védőoltások, eltűnt betegségek. 
Gyógyszerek, vitaminok szerepének isme-
rete. 

 
egészségtudatosság 
 
tudatos fogyasztói 
magatartás 
 
önkontroll 
 
gondolkodási képes-
ségek: 
megfigyelő, leíró, 
összehasonlító ké-
pesség 
 
 
kritikai gondolkodás 
 
önismeret 
énkép 
testkép 
 
önreflexió 
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A személyi higiénia jelentő-
sége, fenntartása. 
 
 
A gyógyítás alapvető eljárá-
sai 
 
 

● Lelki egészség. 
Az önismeret és önfejlesztés 
fontossága. 
Társas szükségletek, a családi 
és személyes kapcsolatok je-
lentősége. 
A viselkedési normák és sza-
bályok szerepe saját magunk 
és mások jóllétében. 
Rekreáció. 

Gyógyszer használat szabályai. 
 
Ajánlott tevékenységek: 
- játék: önmagunkról és társainkról szerez-
hető tudás forrása 
- saját érzések megfigyeltetése, felismerte-
tése, megnevezése érzéskártyák segítségé-
vel 
- erőforrások, szükségletek megfogalma-
zása 
-életkerekítő játékok játszása 

EQ érzelmi intelli-
gencia 
 
én-üzenet 
értő figyelem 
nézőpont váltás 

Az emberi test működése. 
Az emberi test létfenntartó 
szervrendszerei, szervei, azok 
helye és funkciói: táplálko-
zás, mozgás, légzés, vérkerin-
gés, érzékelés. 
 

Az ember főbb testrészeinek, létfenntartó 
szerveinek, szervrendszereinek megneve-
zése, szerepük ismerete. 
Kísérletek 
- meddig bírjuk levegő nélkül 
- szívverés és légzés megfigyelése a sa-

ját testen, nyugalomban és mozgás 
után. 

rendszerező képes-
ség 
lényeglátás 
ok-okozat 
rendszerszemlélet 
absztrakció 
 

Önfenntartás 
 

● Táplálkozás 
Étrend, táplálékpiramis. Táp-
anyag, élelmiszer, étel, ital. 
Okostányér 
Az egészséges táplálkozás 
alapelvei, módjai. 
Tudatos és fenntartható étke-
zés. 
Minőségi és mennyiségi 
szempontok a táplálkozásban. 
Az élelmiszerek/tápanyagok 
energiatartalma. 
Az emberi szervezet energia-
felhasználása, energiaigénye. 

● Emésztés 

A kiegyensúlyozott táplálkozás összetevői: 
szénhidrátok, rost, fehérje, zsír. 
A kiegyensúlyozott étkezés napi ritmusa, 
elosztása, hétköznapi tápanyagforrásai. 
Ajánlott tevékenységek: 
Gyűjtés, csoportosítás az ételekkel kapcso-
latban. 
Ételkészítés. 
Napi, heti étrend összeállítása. 
Néhány alapvető élelmiszer elkészítése. 
Gyümölcsök aszalása, szárítása. 
Tejtermékek feldolgozása. 
Egy kenyér közös elkészítése, sütése. 
A munka közös megtervezése és a folya-
mat megfigyelése. Információ gyűjtés más 
népek étkezési szokásaival kapcsolatban. 
Más népek konyhája. 

tudatos fogyasztói 
magatartás 
 
egészségtudatosság 
 
éntudat 
 
testkép, testséma 
 
együttműködés 
 
 
 
nyitottság 
 
tolerancia 
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Az emésztés szervrendszere: 
alapismeretek. 

Terítés, az étkezés kulturált formájának 
megteremtése. 
Élelmiszerek, ételek eredetének, a hozzá 
kapcsolódó tevékenységeknek és szoká-
soknak összegyűjtése. 
Egyszerű ételek alapanyagainak beszer-
zése, vásárlás. 
Ételek készítése, részvétel főzésben-sütés-
ben. 
Közös étkezés. 

interkulturális kom-
petenciák 
 
tervezés, szervezés 
 
együttműködés 

Mozgás. Az emberi test 
mozgása 
Mozgásszervek, csontok, iz-
mok. 
Az ember mozgásképessége 
(mindennapi és sportmozgá-
sok, munka), a vázrendszer és 
az izomzat alapelemei, műkö-
désük (csontok, izmok, ízüle-
tek). 
Hajlékonyság, erő, gyorsaság, 
ügyesség, edzés. 
mozgás. 

Mozgás szervrendszere: alapismeretek. 
Ajánlott tevékenységek: 
Annak megfigyelése és tudatosítása, hogy 
mikor melyik izomköteg feszül meg illetve 
lazul el. 
Annak megfigyelése és tudatosítása, hogy 
melyik csont melyikhez képest mozdult el. 
A csontváz. (Skelfie). Csont puzzle. Saját 
röntgen képem. 
Hogyan reagál az emberi szervezet a test-
mozgásra, az alacsony és magas hőmérsék-
letre? 

figyelem 
 
koncentráció 
 
motoros kontroll 
 
rendszerben gondol-
kodás 
 
megfigyelés, leírás 

Érzékelés. 
Érzékszerveink. 
Az érzékszervek és védelmük 
higiéniai alapjai. 

Látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás 
Ajánlott tevékenységek: 
- az öt érzékszerv megismerése: szem, 

fül, orr, nyelv, bőr 
- illatok és ízek vakon felismerése 
- természetes és mesterséges környezet 

hangjainak felismerése 
- különféle anyagok tapintása 
- tárgyak tapintás útján való felismerése 
- optikai játékok 
- tükörjátékok 

látás, hallás, tapintás, 
ízlelés, szaglás 
 
emlékezet 
összehasonlítás 
analízis 

Fogyatékossággal élő embe-
rek 
 
Beszéd/ beszédfogyatékos 
személy 
Hallás / siket vagy nagyot-
halló személy 
Látás / vak vagy gyengénlátó 
személy 

Érzékenyítés 
A társadalmi integráció és az esélyegyen-
lőség elősegítése életkornak megfelelő in-
formáció nyújtásával, tájékoztatással, saját 
élményekkel. A megfelelő kifejezések is-
merete. 
Annak tudatosítása, hogy a másság valójá-
ban sokféleség. 

empátia 
 
elfogadás 
 
érzékenység mások 
élethelyzetére, prob-
lémáira 
 
érzelmi intelligencia 
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Mozgás /mozgáskorlátozott 
vagy mozgássérült személy 
Értelem / értelmi fogyatékos, 
tanulásban akadályozott, ér-
telmileg akadályozott 
 
Megváltozott munkaképesség 

Egyenlő esélyek, alapvető emberi jogok: 
alapismeretek. 
Ajánlott tevékenységek: 
- Láthatatlan kiállítás 
- Ability park 
- csörgőlabda 
- szembekötős játékok 
- csináld meg a kezed, lábad használata 

nélkül… 
- festés szájjal, lábbal 
- együttműködés speciális iskolákkal, in-

tézményekkel 

 
proszociális viselke-
dés, 
 
kritikai gondolkodás 

Prevenció 
Egészségvédelem. Egészség-
fejlesztés. 
Mozgásszervi betegségek, 
megelőzésük. 
Az egészséges, gondozott 
környezet. 
Sérülések megelőzése. 
Balesetmegelőzés. 
 
Elsősegélynyújtás1 
Az orvosi ellátással kapcsola-
tos alapismeretek. 
 
Segélykérés. A mentők értesí-
tése. 
 
Az életkornak megfelelő se-
gítségnyújtás. 
 
Alapfokú elsősegélynyújtás 

Ajánlott tevékenységek: 
Mit csinál az iskolaorvos, a védőnő? 
Meghívott vendégekkel (gyermekorvos, 
fogorvos, ortopéd orvos, szemész) közös 
tevékenységek. 
Káros szenvedélyek bemutatása példákon. 
Bódító anyagok megnevezése, rendszeres 
fogyasztásuk veszélyeinek a felismerése 
Dramatikus játékok a károsító anyagok el-
utasítására. 
A sérülések ellátásának megbeszélése, 
gyakoroltatása. 
Dramatikus játék: a segítségnyújtás elját-
szása. 
Az elsősegély témanap, témahét, projekt 
keretében 

egészségtudatosság 
testkép 
önismeret 

Emberi életszakaszok, 
öröklődés 
Születés és halál. 
Az emberi egyedfejlődés fő 
szakaszai. 
Öröklődés. Öröklött és szer-
zett tulajdonságok. 

Ajánlott tevékenységek: 
- a téma életkornak megfelelő feldolgo-

zása 
- kérdések szorgalmazása és megvála-

szolása 
- képek alapján a különböző életkorok 

felismerése, időrendi sorba állítása 

önismeret 
 
énkép 
 
testkép 

 

                                                           
1 Az elsősegélynyújtást témanapok és témahetek keretében valósítjuk meg. Alapszintű elsőse-
gélynyújtás program A helyi tantervben felhasznált tankönyv: Marsi Zoltán, 2016: Elsősegélynyújtási 
ismeretek, Műszaki tankönyvkiadó 
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Szaporodás, egyedfejlődés, 
szexualitás 
Nemek különbözősége, má-
sodlagos nemi jellegek. 

- különböző életkorú családtagok bemu-
tatása szerepjátékkal 

- mérési gyakorlatok a növekedés bizo-
nyítására 

- saját életkori szakasz legfontosabb jel-
lemzőinek összegyűjtése 

- változások megbeszélése a kisgyer-
mekkorhoz képest 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testrész, mozgásszerv, mozgásforma, mozgás, csontváz, gerincoszlop, csont, 
izom, ízület, érzékszerv, emésztés, tápcsatorna, tápanyag, testalkat, normál 
testsúly, alultápláltság, túlsúly, légzés, tüdő, vér, szív, vese, nőies és férfias jel-
leg, érzékszerv, egészség, egészségtudatos magatartás, egészségvédelem, étke-
zési szabályok, betegség, baleset, fertőzés, járvány, személyes higiéné, elsőse-
gély, gyógyítás, egészségmegtartás, segélyhívás, mentők, fogyatékossággal élő 
személy, öröklődés 

 
 
III. ÉLŐVILÁG  
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
1. elkülöníti az élőlényeket az élettelen anyagoktól; 
2. adott szempontok alapján megfigyeléseket végez; 
3. megfigyeléseit képes megfogalmazni, rajzban, írásban rögzíteni; 
4. felismer életjelenségeket; 
5. növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti; 
6. képes megkülönböztetni a lakóhelyéhez közeli életközösségeket (erdő, mező, víz-vízpart). 

 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
1. adott szempontok alapján algoritmus szerint élőlényeken megfigyeléseket végez; 
2. felismeri az élőlényeken az érzékelhető tulajdonságokat; 
3. felismeri az élőlények mérhető tulajdonságait; 
4. összehasonlítja az élőlényeket és az élettelen anyagokat; 
5. adott szempontok alapján képes élőlényeket összehasonlítani, csoportosítani; 
6. megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban, 
írásban rögzíti, megfogalmazza; 
7. a megfigyelésekhez, összehasonlításokhoz és csoportosításokhoz kapcsolódó ismereteit fel-
idézi; 
8. tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 
9. felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 
10. felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alap-
ján a részek tulajdonságait, megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében; 
11. megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan egy-
szerű kísérletet végez; 
12. növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti; 



364 
 

13. felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján 
a részek tulajdonságait, megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 
14. algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető, jel-
lemző növények és állatok jellemzőit, a megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi 
azokat; 
15. ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit; 
16. algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhe-
lyein, életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit, a megfigyelt jellemzőik alapján 
csoportokba rendezi azokat; 
17. megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközössé-
gekhez kapcsolódó kifejezéseket; 
18. konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kap-
csolatát; 
19. felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket 
(pl. természetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert –
zöldséges, gyümölcsöskert esetében); 
20. megfigyeléseit mérésekkel (például levélméret, testméret), modellezéssel, egyszerű kísér-
letek végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki; 
21. felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek; 
22. felismeri az egyes életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat. 
 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
1. felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élőlényeket megadott vagy önállóan kita-
lált szempontok alapján csoportosítja azokat; 
2. önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paramé-
terek meghatározására (pl. hosszúság, tömeg); 
3. önállóan végez egyszerű kísérleteket; 
4. vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágyszárú és fásszárú növények részeit; 
5. felismeri és megnevezi életjelenségeit; felismeri, megnevezi és kísérletekkel igazolja a nö-
vények életfeltételeit; 
6. felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő környezet 
elemein; 
7. komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársulá-
sokat; 
8. tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
9. tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat; 
10. felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 
funkcióit; 
11. ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint csopor-
tosít; 
12. összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok (test-
felépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 
13. összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott szem-
pontok alapján; 
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14. azonosítja a lágyszárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket; 
15. az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 
16 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 
17. összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés, 
életfeltételek, szaporodás) alapján; 
18. felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 
funkcióit; 
19. azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket; 
20. mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket; 
21. megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
22. életközösségként értelmezi az erdőt, mezőt, vizes élőhelyeket; 
23. felismeri és magyarázza az élőhely – életmód – testfelépítés összefüggéseit az erdők élet-
közössége esetén, a mezők-rétek életközössége esetén; vízi és vízparti élőhelyek esetén; 
24. példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények környezet-
hez történő alkalmazkodására vonatkozóan; a mezei élőlények környezethez történő alkalmaz-
kodására vonatkozóan; a vízi élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 
25. táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és ál-
latfajokból; a megismert mezei növény- és állatfajokból; a megismert vízi és vízparti növény- 
és állatfajokból; 
26. példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyakorolt 
hatásait; 
27. tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét; 
28. megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
29. tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védel-
mét; 
30. megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit; 
31. példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt 
hatásait; 
32. megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
33. összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit; 
34. tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét. 
 

Fejlesztési terület: 
III. Élővilág 

 

Kiemelt kapcsolódási pontok a kompetenciaterü-
letekhez 

1. A tanulás kompetenciái 2. A matematikai, gondol-
kodási kompetenciák 5. A személyes és társas kap-
csolati kompetenciák 6. A kreativitás, a kreatív alko-
tás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

Ismeretek és fejlesztési feladatok  Ajánlott tevékenységek és 
tartalmak 

Kapcsolódó képes-
ségek, készségek, 

attitűdök 

Élő, élettelen és kölcsönhatásuk 
Ajánlott tevékenységek: 
Kísérletek, megfigyelések: 

megfigyelés 
leírás 
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Az élő és élettelen dolgok közötti különb-
ség és annak ismerete, hogy mi szükséges 
az élőlények létezéséhez: 
- Minden élőlény szaporodik, növeke-

dik, fejlődik, válaszol az őt érő inge-
rekre és elpusztul. 

- Szükségük van levegőre, táplálékra és 
vízre, valamint környezetre, ahol él-
hetnek. 

 
Életjelenségek ismerete képzet szinten 
- Önfenntartás: táplálkozás, emésztés, 

mozgás 
Mozgásjelenségek a mindennapi környe-
zetben (élőlények mozgása). 
- Fajfenntartás: növekedés, egyedfejlő-

dés, szaporodás/öröklődés. 
 
- Önszabályozás: ingerlékenység 
Az élőlények válaszreakciói környezetük 
körülményeire. 
Az élőlényekre ható élettelen környezeti 
tényezők, az alkalmazkodás módjai (a 
növények alkalmazkodása a talaj-, csapa-
dék és fényviszonyokhoz, az állatok hő-
mérsékleti alkalmazkodása). 
Élő és élettelen környezeti tényezők. Pél-
dák a növények fényviszonyokhoz, az ál-
latok változó hőmérsékleti viszonyokhoz 
való alkalmazkodására. 

 
A víz és a napfény hiánya ho-
gyan hat a növényekre. 
 
Cserépben az élet! - külön-
böző életfeltételek hatása a 
növényekre (víz, fény, hő-
mérséklet). 
 
Kutatómunka: 
A különböző állatok szerve-
zete hogyan reagál a hőmér-
sékletre, valamint a veszé-
lyekre. 
 
Játékok, dráma, mozgás. 

összehasonlítás 
kísérletezés 
önálló tanulás 
információgyűjtés, 
szelektálás 
 
rendszerezés 
együttműködés 
belehelyezkedés 

Élőlények felépítése és működése 
 
A növények testfelépítése és működése 
(konkrét példán keresztül). 
 
Az állatok testfelépítése és működése. Az 
állatok általános testfelépítése: egy ge-
rinctelen és gerinces testfelépítés össze-
hasonlítása. 
 
Testfelépítés, a testalkat és az életmód 
kapcsolata (ragadozók, patások, halak, 
madarak). 
 

Ajánlott tevékenységek: 
 
Az élőlények főbb csoportjai-
nak felismerése, példák meg-
nevezése. 
Gerinces és nem gerinces ál-
latok csoportjának megkülön-
böztetése. 
 
Az állatok főbb részeinek 
összekapcsolása a működé-
sükkel. Végtagok sokféle-
sége: úszóláb, szárny, ugró-

analizálás 
szintetizálás 
rész-egész viszony 
összefüggések 
rendszerben gondol-
kodás 
megfigyelés 
 
nyitottság 
 
 
kreativitás 
absztrakció 
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A testalkat változatossága (a fajok sokfé-
lesége). 
Élőlények messzi vidékeken. 

láb, ásóláb. Fogak és a táplál-
kozás összefüggése: növény-
evő, húsevő, mindenevő. 
A növények főbb részeinek 
összekapcsolása a működé-
sükkel: pl. gyökerek vizet 
kötnek meg, és rögzítik a nö-
vényt. 
Külső váz, belső váz. 
Csontvázak és koponyák. 
Csontkirakó. 
Gerincoszlop. „Kinek van 
több csigolyája?” az egértől a 
zsiráfig. 

Életmód 
Az élőlények főbb csoportjainak megjele-
nés- és viselkedésbeli jellemzői és ezek 
összehasonlítása. 
Növények és állatok megjelenésbeli tulaj-
donságainak és viselkedésének kapcso-
latba hozása a környezettel. 
Bizonyos megjelenés- vagy viselkedés-
beli tulajdonságok, hogyan segítik a túl-
élést az adott környezetben. 
 
Összefüggés az élőlények energiaszük-
séglete és életmódja között. 

→ Az állatok életmódjának főbb jel-
lemzői (aktív helyváltoztató moz-
gás, táplálékszerzési módok, sza-
porodás és ivadékgondozás, visel-
kedés.) 

 
→ Növények életmódjának főbb jel-

lemzői (helyzetváltoztató mozgás, 
anyagcsere, szaporodásmódok). 

 
A természet jelzései 
Kommunikáció az állatvilágban (tájéko-
zódás fény, hang, illatok alapján). 
 A környezeti minőséget jelző növények. 

Melyek az élőlények olyan 
megjelenésbeli tulajdonságai, 
amelyek segítenek túlélni a 
környezetükben: 
 
Ajánlott tevékenységek: 
Kutatások, megfigyelések. 
 
Az álcázás nagymesterei. 
Testméretek, testrészek és 
élőhely kapcsolata, pl. fülmé-
ret és éghajlat, vagy madarak 
csőre és táplálkozásuk. 
Gerald Durrel és David At-
tenborough munkáinak fel-
dolgozása. 
Filmek, könyvek. 
 
Magmegfigyelés. Magok 
gyűjtése és összehasonlítása, 
pl. pitypang, juhar, zanót, 
szeder. Hogy terjednek a ma-
gok? 
 
Zuzmók. Városban, kertek-
ben, erdőben. Megfigyelések, 
rajzok. 

leíró 
megfigyelőképesség 
összehasonlítás 
lényeglátás 
 ok-okozat 
rendszerezés 
 

Életfeltételek – élettelen környezeti té-
nyezők 

Ajánlott tevékenységek: 
Megfigyelések, kísérletek 

 
információgyűjtés 
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Minden növénynek és állatnak táplálékra 
van szüksége a mozgásukhoz, a növeke-
déshez, a szaporodáshoz és a regeneráló-
dáshoz. 
 

→ A növények életfeltételei (víz, le-
vegő, talaj, napfény, hőmérséklet)  

→ Az állatok életfeltételei (táplálék, 
élőhelyi feltételek). Az állatok nö-
vények és más állatok elfogyasz-
tása révén jutnak tápanyaghoz. 

 
A napsugárzás káros hatásai az élővi-
lágra. 

Hogyan nyerik a növények és 
az állatok az energiát? 
Mit esznek a háziállataink? 
Terrárium az osztályterem-
ben. 
Mit kell csinálni a vetemé-
nyessel és a szobanövények-
kel, hogy jól érezzék magu-
kat? 
Növények az ablakban, dísz-
növények, fűszernövények, 
zöldségek. 
Veteményeskert. Gyümöl-
csöskert. 
Fűvészkert, arborétumok, ál-
latkertek, vadasparkok, Tro-
picarium. 
Erdei iskola, kirándulások, 
tangazdaság. 
A növények eltérő fényigé-
nyűek. 
Az élőlények testének víztart-
alma, párologtatás, kiszára-
dás. 

összefüggések felis-
merése 
 
lényeglátás, szem-
pontszelekció 
 
felelősségvállalás 

Életszakaszok 
Csírázás, növekedés, fejlődés, öregedés. 
A növények és az állatok megjelenési 
formája változik a különböző életciklu-
sokban. 
 
Megfordítható (pl. betegség, tápanyaghi-
ány, téli álom), és nem megfordítható (pl. 
lebomlás) változások az élővilágban. 
Lebomlás, rothadás. 
 
Biológiai változások (szaporodás, fejlő-
dés, táplálkozás, légzés). 
 
Öröklődési és szaporodási stratégiák: 
A növények és az állatok csak saját faju-
kon belül képesek szaporodni, az így lét-
rejövő utódok tulajdonságai hasonlóak a 
szülőkéhez. Olyan stratégiák, amelyek 
megnövelik a túlélő utódok számát. 

A növényi életciklusok szaka-
szainak felismerése. Ismert 
növények és állatok életciklu-
sainak felismerése és össze-
hasonlítása. 
 
Ajánlott tevékenységek: 
Komposztálás. 
Hétköznapi növények és álla-
tok életciklusának fázisai, 
életciklusok közötti különbsé-
gek megfigyelése, feljegyzé-
sek készítése. 
Kiskert, növények fejlődésé-
nek megismerése 
csíráztatás, palántázás (étke-
zési célra), növények felépíté-
sének megismerése. 
Hernyóból pillangó. 
 

analízis 
szintézis 
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Életközösségek. 
Élőhelyek, életközösségek, védett termé-
szeti értékek. 
 
Mesterséges élőhelyek, városi életközös-
ségek. 
Lakóhelyi környezet alakítása, a környe-
zeti állapot hatása, környezet- és termé-
szetvédelem fogalmának pontosítása. 
 
Természetes élőhelyek. 
A hazai növény- és állatvilág néhány jel-
legzetes életközössége. 
 
Az erdő, mező, vizes élőhelyek  életkö-
zösségei. 
 
Egyes életközösségek növényei és állatok 
közötti jellegzetes kapcsolatok. 
 
A talaj. Élet a talajban, a talaj kialaku-
lása, összetevői. 
 
Egyed (élőlény), csoport (társulás), élet-
közösség megkülönböztetése konkrét ese-
tekben. 
Természetes és mesterséges élőhelyek 
összehasonlítása. 
 
Távoli vidékek élőhelyei és életközössé-
gei 
 

Ajánlott tevékenységek: 
Életközösségek a lakókörnye-
zetben (vagy egy közeli ter-
mészetes élőhelyen). 
 
Felfedezőút a városban. Bel-
város, külváros, elhagyott vá-
rosi telkek. 
 
Egy adott életközösségen be-
lüli kölcsönhatások.Növé-
nyek és állatok kölcsönhatá-
sai.  Ragadozó-zsákmány vi-
szony. Versengés, együttélés, 
élősködés. 
Gubacsok vizsgálata. 
Egy életközösségen belüli 
versengés a táplálékért vagy 
az élettérért. 
Városi ragadozó madarak. 
Állatok a városban. 
 
Kísérletek a talajjal: talajvizs-
gálat, különböző minták ösz-
szehasonlítása, ülepítés 
Formikárium készítése. 
Algoritmus szerinti megfi-
gyelések és a tulajdonságok, 
jellemzők összehasonlítása). 
Kutatómunka. 
 

megfigyelő, leíró ké-
pesség 
tájékozódás 
 
összefüggések látása 
 
pozitív attitűd 

Rendszerek. 
Ökoszisztémák, táplálékláncok. 
Természeti és technikai rendszerek a kör-
nyezetünkben. Rendszer és környezet 
kapcsolata (élőlény és élőhelye, lakóház 
és közmű, város és vidéke) 
 
Rendszer és környezete. Példák a rész és 
egész, összetettség, funkció fogalmakra 
(szerszámok, élőlények, lakóház, kerék-
pár, ház, növények részei). 
 

Ajánlott tevékenységek: 
 
Egyszerű táplálékláncon be-
lüli összefüggések: Egyszerű 
tápláléklánc kiegészítése.  Az 
élőlények szerepe egy egy-
szerű tápláléklánc különböző 
szintjein. 
A harlekin katicabogár esete 
a hétpettyessel. 
A hazai fecskék. 

 
rész-egész 
ok-okozat 
összefüggések látása 
rendszerben gondol-
kodás 
 
nézőpont váltás 
kritikai gondolkodás 
probléma érzékeny-
ség 
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Rendszerek egymásba ágyazódása, hie-
rarchiája. 
Szerveződési szintek, hálózatok. 
 
Hálózatok a természetben és a mestersé-
ges környezetben (táplálkozási hálózatok, 
energiaellátó- és úthálózatok). 

Példák további behurcolt fa-
jok okozta problémákra (pl. 
mocsári teknős – ékszertek-
nős, akác, ecetfa). 
 
szoba-ház- város-ország, 
szerv-szervezet 

Az élővilág rendszerezése. Gombák, nö-
vények, állatok. 
Jellegzetesebb élőlénycsoportok nevei, 
néhány érdekes példa. 
 
 
 
Gombák.  Ehető és mérgező gombák. 
 
 
Növények 
Zöldségek, gyümölcsök, virágos növé-
nyek, fás és lágyszárú növények. A szo-
banövények és/vagy kerti növények gon-
dozása. 
Mezőgazdasági kultúrák: főbb kultúrnö-
vényeink. 
Gyógynövények megismerése 

- feldolgozási folyamatok: tea, szi-
rup, krémek... 

Festőnövények megismerése 
- növényi színanyagok kinyerése, 

festés 
 
 
Állatok. 
Élőlények a ház körül. 
Háziállatok, haszonállatok, tenyésztett ál-
lataink. 
 
Hazai vadon élő állatok (ízeltlábúak, ha-
lak, madarak, emlősök). 

Gyíkpelikán és sasbika. Kita-
lált állatok, alkotások. Ver-
sek. 
 
Az élőlények csoportosítása 
élőhely, táplálkozási mód, 
egyéb tulajdonság szerint. 
Egy választott élőlény leírása: 
testfelépítése, 
kirándulás növények begyűj-
tése. 
Gombászás és gombaszak-
értő. Gombából készülő éte-
lek. 
 
 
Búza, bab csíráztatás. Kü-
lönbség megfigyelése. 
Tűlevelek gyűjtése, meghatá-
rozása. 
Gyógynövények: a gyógyha-
tású növények megismerés, 
kirándulás növények begyűj-
tése, 
feldolgozási folyamatok: tea, 
szirup, krémek. 
Festőnövények megismerése,  
növényi színanyagok kinye-
rése és festés. 
 
Lábnyomok, tollak és más 
nyomok. 
Madáretető készítése, mada-
rak tanulmányozása, madár-
tablók készítése, azonosítása. 
Erdei iskola, madármegfigye-
lés, vízbiológia. 

a természet iránti po-
zitív attitűd 
 
rendszerező gondol-
kodás 
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Tanya projekt: háziállatok 
megismerése. 

Folyamatok. 
A gazdálkodó ember természeti és épített 
környezetének kölcsönhatása 

- passzív ház 
- biogazdálkodás 

Biokertészet látogatás. 
Dombházak.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség, életfeltétel, életmód, életciklus test-
felépítés, életközösség, környezeti igény, lombhullató, örökzöld, megporzás, 
növényi szerv, virág részei, gomba, spóra, tűlevél, tobozvirágzat, makkter-
més, cserje, zöldség, gyümölcs, mag termés, gyökérzet, főeres és mellékeres 
levél, csonthéjas termés, gumó, fás szár, lágy szár, gyűrűsféreg, puhatestű, 
kagyló, átalakulásos fejlődés, átváltozás, tápláléklánc, ízeltlábú, rovar, ták,  
bogár, pete, lárva, gerinctelen, gerinces, emlős, madár, úszóláb, csőr,  hal, ko-
poltyú,  patás, növényevő, ragadozó, háziállat, haszonállat, gyógynövények, 
festő növények, sokféleség, táplálkozási kapcsolat 
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IV. FIZIKAI VILÁG  
Az 1-2 évfolyam végére a tanuló 
1. adott szempontok alapján élettelen anyagokat megfigyel; 
2. környezetében lévő tárgyakat szétválogatja, összehasonlítja, a válogatásokat saját szempont 

szerint is képes elvégezni; 
3. megfigyeli a környezetében lévő tárgyak érzékelhető tulajdonságait; 
4. a válogatások eredményeként felismeri a közös és az eltérő tulajdonságokat; 
5. a mérés előkészítéseként érti a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat; 
6. megfigyeli, hogy a vízzel különböző halmazállapotban találkozhat, megfigyeléseit rajzban 

rögzíti; 
7. megfigyeli a hőmérséklet változását az év során, ennek kapcsán egyszerű összefüggéseket 

megfogalmaz (öltözködési szokások, víz halmazállapota); 
8. megfigyeli a fény változását egy napon belül, ehhez képes csatolni a napirendjét. 

 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
1. felismeri az élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonságokat; 
2. adott szempontok alapján élettelen anyagokat összehasonlít, csoportosít; 
3. azonosítja az anyagok halmazállapotait, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jellem-
zőit; 
4. egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, 
párolgás, lecsapódás; 
5. megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus jelle-
gét; 
6. tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez, csoportosítja a megvizs-
gált éghető és éghetetlen anyagokat; 
7. megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében; tűzvédelem; 
8. megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetvál-
toztató mozgás. 
 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
1. felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élettelen anyagokat, megadott vagy önál-
lóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 
2. felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok tulaj-
donságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt 
hatásukat; 
3. önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai paramé-
terek (hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő) meghatározására; 
4. önállóan végez egyszerű kísérleteket; 
5. korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, külön-
böző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 
6. bizonyítja, és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növeke-
dést; 
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7. megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, le-
csapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban és 
az iparban; 
8. kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben oldódásának folya-
matát; 
9. felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján; 
10. elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, ismeri tűz esetén a szükséges teen-
dőket (tűzvédelem); 
11. megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző 
típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak, mint rendszernek a 
komplexitását; 
12. korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 
13. megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást és példákat keres ezekre megadott szempon-
tok alapján; 
14. megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelensé-
gét, példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására; 
15. megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek 
gyakorlati életben való megjelenését; 
16. megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó 
anyagokat és az energiatermelés folyamatát; 
17. csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján. 
 

Fejlesztési terület 
IV. Fizikai világ 

 

Kiemelt kapcsolódási pontok a kompetenciaterületekhez 
1. A tanulás kompetenciái  3. A digitális kompetenciák 4. A 
matematikai, gondolkodási kompetenciák 6. A kreativitás, a 
kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompeten-
ciái 7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompeten-
ciák”  
 

Ismeretek és fejlesztési felada-
tok 

Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak 

Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

Anyagok 
● A forma és az anyag kap-

csolatának megismerése 
Természetes és mesterséges 
anyagok, tulajdonságai, felhasz-
nálhatóságuk, hatásuk a környe-
zetre. 
Anyagfajták a mindennapi kör-
nyezetben (fém, fa, kő, bőr, szö-
vet, műanyag, üveg, kerámia, 
papír).  

Ajánlott tevékenységek: 
Sok taktilis tapasztalat. 
A tárgyak alakja és funkciójának 
megfigyelése. 
Tárgyak rajzolása és tervezése. 
Talaj, víz, levegő tulajdonságai. 
Ajánlott tevékenységek: 
Spontán és irányított megfigye-
lések. Pl. Milyen színű? Milyen 
az alakja? Milyen tapintású? 

érzékelés és észlelés 
 
leíró, megfigyelőképesség 
 
becslés 
mérési technika 
 
kísérletezés 
 
taktilis, vizuális, auditív per-
cepció 
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Anyagfajta és megmunkálás, 
használat összefüggése. 

● Minőségi és mennyiségi 
tulajdonságok. 

Minőségi tulajdonságok: átlát-
szóság, keménység, rugalmas-
ság, felület: érdesség /simaság, 
hőmérséklet, forma, szín, íz, 
szag. 
Mennyiségi tulajdonságok: egy-
szerű, a mindennapi életben 
használható mérőeszközök, mé-
rési eljárások. Testmértékek, 
standardizált mértékek. 
 
Fizikai tulajdonságok, mint az 
anyagok osztályozásának alapja: 
Anyagok összehasonlítása 
súly/tömeg, hő- és elektromos 
vezetőképesség stb. alapján. 
Fémek tulajdonságainak azono-
sítása. 
Keverékek és szétválasztásuk 
(szitálás, szűrés, elpárologtatás 
vagy mágnesezhetőség). 
A levegő tulajdonságainak azo-
nosítása. 
Becslés és mérés alkalmazása. 

● Viszonyítás, becslés és 
mérés, a mérési eredmé-
nyek lejegyzése 

Mérlegek megfigyelése, haszná-
lata. 
Tömeg, hosszúság, űrtartalom és 
mértékegységeik. 
Celsius skála, szobahőmérséklet, 
az emberi test hőmérséklete 
Irányok, távolságok, hosszúság 
meghatározása 

Egyszerű kísérletek:Pl. a gázok-
nak, így a levegőnek is van sú-
lya/léggömb-vállfa kísérlettel, a 
jég nagyobb térfogata. 
Kézi nagyító használata. 
Tapasztalatok a mikroszkóppal. 
Talajminta vizsgálata, rázás, üle-
pítés. 
 
Alapvető mértékegységek (cm, 
m, km, óra, perc, sec, l, dl, dkg, 
kg) ismerete, használata. 
Megfigyelések, becslés, mérés: 
szilárd testek és folyadékok tér-
foglalása, edények űrtartalma 
Testhőmérséklet becslése és mé-
rése, láz mérése. 
Folyadékok, talaj, levegő hőmér-
sékletének becslése és mérése. 
Folyamatos megfigyelések: test-
hőmérséklet, levegő hőmérsékle-
tének adott időszakon keresztüli 
mérése, feljegyzése. 

szelektív figyelmi szűrés 
 
kategorizáció 
 
kreativitás 
 
innováció 
 
divergens gondolkodás 

Állapot és változás 
● Halmazállapotok. 

Az anyagok halmazállapotai és 
az halmazállapotokra jellemző 
különbségek. 

Az anyag három halmazállapotá-
nak azonosítása. 
Ajánlott tevékenységek: 

megfigyelés, 
leírás 
kísérletezés 
együttműködés 
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A szilárd anyagok alakja megha-
tározott, a folyadékoknak adott 
térfogatuk van, de alakjuk nem 
meghatározott, a gázoknak sem 
az alakja, sem a térfogata nem 
meghatározott. Az anyagok me-
legítés vagy hűtés hatására egyik 
halmazállapotból a másikba ala-
kulnak át. 

Háztartási, konyhai anyagok 
csoportosítása halmazállapotuk 
szerint. 
Talaj, víz, levegő. Saját élmé-
nyek bevonása és tulajdonságaik 
megtapasztalása egyszerű kísér-
letekkel. 
Játék a hóval, jéggel. 
Főzés, forralás. 

Állapot és változás 
● Változások. 

A víz halmazállapot-változásai. 
Olvadás, fagyás, párolgás. 
Mindennapokban megfigyelhető 
fizikai változások a környeze-
tünkben, természeti és technikai 
példák. 
 
Fizikai változások. A víz párol-
gása, fagyása / szárítás, fagyasz-
tás; kőzetek mállása / anyagok 
aprítása, darabolása, darálása. 
 
Kémiai változások: Maró anya-
gok, bomlás és egyesülés / 
anyagmegmaradás képzet szint-
jén (tapasztalatot szerzett). 
Mindennapokban megfigyelhető 
kémiai változások. 
Égés (égési feltételek, égéster-
mékek, éghető és éghetetlen 
anyagok). Tűzvédelem, a tűzol-
tás alapelvei, eszközei. 
Mozgásállapotváltozások. 
Mozgásjelenségek, mozgásvál-
tozások a mindennapi környezet-
ben (pl. közlekedés, sport, hely-
változtató mozgás, növények 
helyváltoztató mozgása) 
 
A változások energiaigénye 
vagy változások energiát termelő 
jellege (pl. ütközés, forralás, 
égés). 

Ajánlott tevékenységek: 
A víz halmazállapot-változásai 
és összekapcsolásuk a hőmér-
séklet megváltozásával. 
 
Fagyasztás, forralás, szárítás, pá-
rologtatás a háztartásban. 
 
 
 
 
 
Az anyag olyan megfigyelhető 
változásai, amelyek eltérő tulaj-
donságú új anyagokat eredmé-
nyeznek (lebomlás, égés, rozsdá-
sodás és főzés, sütés). 
 
Kísérletek a tűzzel, vízzel, növé-
nyekkel 
 
Mechanikai kísérletek 

érzékelés, 
érzékeszrevek 
 
összefüggések ok-okozat 
lényeglátás 
 
kísérletezés 
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A víz 

● A víz szerepe, előfordu-
lása és állapotai a termé-
szetben. 

A víz a természetben (édesvíz és 
tengervíz, ivóvíz). 
 

● A víz körforgása. párol-
gás, lecsapódás. 

 
● A víz, mint oldószer. 

Vízben oldódó és nem oldódó 
anyagok. 
Oldatok, keverékek (ételek, ita-
lok, gyógyszerek, festékek). 
-hőmérséklettől függ az oldódás 
sebessége 
-hőmérséklettől függ az oldható 
anyag mennyisége. 
 

 
Hogyan lehet növelni az anya-
gok oldódási sebességét adott 
mennyiségű vízben- melegítés, 
keverés hatása. 
Ajánlott tevékenységek: 
példák kísérletekre: cukor, leves-
kocka stb. oldódása hideg és me-
leg vízben: 
Cukorkristály növesztés. 
 
Kísérletek: 
Különböző anyagok oldhatósá-
gának vizsgálata, pl. cukor, só, 
olaj, mák, liszt, homok, talaj. 
A víz körforgalmának modelle-
zése. 

kísérletezés 
leírás 
megfigyelés 
információk rögzítése 

Kölcsönhatások, erők 
A kölcsönhatások a mindennapi 
környezetben: 
● Mechanikai kölcsönhatások 
● Melegítés, hűtés 
● Mágnesesség. A mágnesek 

azonos pólusai taszítják, az 
ellentétesek vonzzák egy-
mást. Az iránytű szerepe. A 
mágnes használható más 
anyagok tárgyak vonzására. 

● Sztatikus elektromosság. 
● Hang- és fényforrások 

Ajánlott tevékenységek: 
Kísérletek. 
Mágnesesség: kísérletek. 
Testek elektromos állapotának 
megfigyelés 
Fény és hang a mindennapi élet-
ben: 
- Árnyékok, tükröződések, szi-

várvány összekapcsolása a 
fény viselkedésével. 

- A rezgő tárgy hangot adhat 
ki. 

(Érdekesség: mi a lézer?) – logi-
kai játék pl.: Laser Maze 
CSOPA, külsős programok. 

kísérletezés 
 
logika 
 
 

Az energia hétköznapi formái 
és felhasználása 
Energia. 
Energiaforrások azonosítása. 
Melegítés, hűtés szerepe a min-
dennapokban. 

A tárgyak mozgatásához, a me-
legítéshez és a világításhoz ener-
giára van szükség. 
Ajánlott tevékenységek: 
Energiaforrások otthon, az isko-
lában és a tágabb környezetben. 

tudatos vásárlói magatartás 
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Fűtőberendezések, háztartási gé-
pek, eszközök és készülékek 
energiatakarékossága. Az elekt-
romos energia felhasználása, 
szerepe a mindennapi életben. 
Tűzvédelem, tűzoltás. 
 
Hőátvitel, hőenergia 
Energiahordozók (tápanyagok, 
üzemanyagok, fűtőanyagok). 
 
Energiagazdálkodás, hatékony-
ság, takarékosság alapjai (fo-
gyasztáscsökkentés, a hatékony-
ság növelése). 
 
Nem megújuló és megújuló 
energiaforrások. 

Mit kell tudni egy korszerű mo-
sógépnek? 
Egy tárgy melegítése hőmérsék-
letet növel, a forró tárgy felmele-
gítheti a hideg tárgyat. 
Hétköznapi anyagok, amelyek 
jól vezetik a hőt. 
Egyszerű elektromos rendszerek 
előállítása. Tárgyak és anyagok 
azonosítása, amelyek vezetik az 
elektromosságot. 
Megtapasztalás: egy egyszerű 
elektromos eszköz működéséhez 
megszakítatlan áramkörre van 
szükség. 
Kísérletek az elektromossággal. 
Az elektromos energia, egy 
áramkörben átalakulhat az ener-
gia más formáivá.   
Kísérletek a hőenergiával, hőtá-
gulással. 

Erő és mozgás 
Ismert erők és a tárgyak moz-
gása 
A gravitációs erő, képzet szint-
jén. 
 
 
A mozgásfajták megkülönbözte-
tése, helyzet- és helyváltoztatás 

Ajánlott tevékenységek: kísérle-
tek 
A gravitáció azonosítása azon 
erőként, amely a Föld felé 
vonzza a tárgyakat. 
Kísérletek különböző és azonos 
tömegű tárgyakkal. 
Az erők a tárgyak mozgásának 
megváltozását okozhatják. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

Anyagi tulajdonság, hőmérséklet, anyag energia, energiaforrás, erő, halmazál-
lapot, halmazállapot-változás, szilárd, folyékony, gáz, párolgás, olvadás, oldó-
dás, fagyás, égés, mágnes, vonzás, taszítás, elektromosság, hang, fény, hő, köl-
csönhatás, tűzvédelem, tűzoltás, rész-egész viszony. 

 
 
V. TERMÉSZETFÖLDRAJZ  
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
1. ismeri a napszakokat, a hetek szabályszerűségeit (hétköznap, hétvége), a hónapok egymás-

utániságát, az évszakok váltakozását; 
2. elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat egymás után, tetszőleges kezdőponttól is; 
3. megfigyel időjárási elemeket (eső, szél stb), tapasztalatait rajzban rögzíti; 
4. naptárhasználattal ismerkedik; 
5. közösen tervezett napirendet képes értelmezni, betartani; 
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6. jobb-bal fogalmakat magabiztosan használja és alkalmazza; 
7. életkorának megfelelően eligazodik környezetének térbeli és időbeli viszonyaiban; megfe-

lelő a téri relációs szókincse (mellett, alatt fölött, mögötte, előtte), és időbeli relációs szókin-
cse (előtt, után, közben); 

8. szobájáról vagy tanterméről egyszerű térképet készít; 
9. helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon; 
10. képes tájékozódni lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, 

adott utca és házszám alapján megtalál házat; 
11. térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével. 

 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
1. megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életkorának megfelelő 
időbeli relációs szókincset; 
2. megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, 
ismeri ezek időtartamát, relációit; 
3. felismeri a napszakok, évszakok változásait, valamint a Föld mozgásai közötti összefüggé-
seket; 
4. az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból; 
következtetéseket von le; 
5. figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például az évszakok és az 
időjárás változása, víz körforgása); 
6. megnevezi az időjárás fő elemeit, időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; 
7. naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba rendez; 
8. napirendet tervez és használ; 
9. analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt; 
10. megfelelően eligazodik a térbeli relációkban ismeri és használja az életkorának megfelelő 
térbeli relációs szókincset; 
11. irányokat ad meg viszonyítással; 
12. megnevezi és iránytű segítségével megállapítja a fő- és mellékvilágtájakat; 
13. megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista, autós térkép; 
14. felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvona-
lak, államhatárok; 
15. a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas; 
16. tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel, az 
iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít; 
17. felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket, ezeket 
terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 
18. felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit; 
19. domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését; 
20. térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos országait, megyéit, saját megyéjét; 
megyeszékhelyét, környezetének nagyobb településeit, hazánk fővárosát, és ezeket megtalálja 
a térképen is; 
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21. térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit (síkság, hegy, hegy-
ség, domb, dombság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket terepasztalon vagy saját készítésű model-
len előállítja; 
22. térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait, felismeri azok jellemző felszínformáit; 
23. figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például a természet válto-
zásai, időjárási elemek). 
 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
1. értelmezi az időjárás-jelentést; piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást; 
2. észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 
3. kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és követ-
kezményeit; 
4. megnevezi az éghajlat fő elemeit; 
5. Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és 
évi közepes hőingást; 
6. leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek 
adatait; 
7. jellemezi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg); 
8. tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon; tud tervet készíteni saját időbeosz-
tására vonatkozóan; 
9. felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élettelen kör-
nyezet elemein; 
10. megfigyeli a természet ciklikus változásait; értelmezi az évszakok változását; 
11. megérti a Föld mozgásai (keringés, forgás) és a napi, évi időszámítás közötti összefüggése-
ket; 
12. modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban; 
13. meghatározza az irányt a valós térben; 
14. fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymás-
hoz viszonyított helyzetét; 
15. mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 
16. érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; tájékozódik a térképen és a földgömbön; 
17. a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet 
készít; 
18. meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen; 
19. megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket; 
20. felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, közigaz-
gatási térkép, autós térkép, turista térkép); 
21. tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 
22. használni tud néhány egyszerű, a választott közlekedési módhoz illeszkedő térinformatikai 
alkalmazást; 
23. felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú térké-
peken; 
24. felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 
25. felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 
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26. ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását; 
27. megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 
28. felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 
29. bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a 
szomszédos országokat; 
30. összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 
32. tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban; 
33. megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 
vizsgálható tulajdonságait; 
34. példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre; 
35. felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység 
hatásait; 
36. magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformá-
lás közti összefüggéseket; 
37. magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket. 
 

Fejlesztési terület 
 

V. Természetföldrajz 

Kiemelt kapcsolódási pontok a kompetenciaterületek-
hez 

1. A tanulás kompetenciái 2. A kommunikációs kompe-
tenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 3. A digitális kom-
petenciák 4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturá-
lis tudatosság kompetenciái 7. Munkavállalói, innovációs 
és vállalkozói kompetenciák” 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak 

Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, atti-

tűdök 
A Föld. 
A Föld alakjára vonatkozó elgondo-
lások, mítoszok. 
 
A Föld alakja, mozgásainak megis-
merése. 
A gravitáció. 
 
A tengelyforgás és a keringés követ-
kezményei: napszakok, évszakok, 
éghajlati övezetek és övek jellemzői, 
elemek. 
 
Nevezetes szélességi körök 
 
Ciklusok a természetben 

Ajánlott tevékenységek: 
Modellek készítése, alkotások. 
A Föld, a Naprendszer, a Nap. 
Föld - térbeli puzzle. 
A Hold változásai. 
A Nap mozgása. 
Forgás és keringés modellálása, 
lejárása. 
A Föld forgása, éjszakák nappa-
lok váltakozása: földgömb + 
zseblámpa 
Egyszerű megfigyelések végzése 
a nappali és az éjszakai égbol-
ton.  

ok-okozat összefüggé-
sek 
 
együttműködés 
 
kreativitás 
 
modell alkotás 
 
absztrakció 
 
nézőpont váltás 
rendszerben gondol-
kodás 
 
időérzék 
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A napszakok, évszakok váltakozása. 
 
Az idő mérése, az időmérés alkalmi 
és szabvány egységei. 
Az idő kifejezése a mindennapi kom-
munikációban. 
 
Az időmérés lehetőségei, eszközei. 
 
 
 
Jeles napok, ünnepek. 

A vizek és a szárazföldek ará-
nyának megfigyelése, összeha-
sonlítása. 
 
Információ keresés lexikonok-
ban és a neten. 
Hogyan múlik az idő? 
Szeretem / nem szeretem tevé-
kenységek. 
Amikor kicsi voltam. 
Fényképek készítés ugyanarról a 
helyszínről: különböző napsza-
kokban, havonta, évszakonként. 
Napóra? Homok óra? Atomóra? 
Éjszakák és nappalok. 
Napirendünk, ritmusaink az idő-
ben. 
Fények és árnyékok. 
Jeles napokhoz, ünnepekhez szo-
kások, népszokások gyűjtése, 
megelevenítése. 
 

mérés 
kísérletezés 

Világegyetem. Naprendszerünk. 
A Nap, a Föld és a Hold egymáshoz 
viszonyított helyzete, mozgásai. 
(holdfázisok, fogyatkozások). 

→ Nap (részleges, gyűrűs, teljes 
napfogyatkozás) 

 
→ Hold, holdfázisok képének 

megismerése 
 

→ Naprendszerünk bolygói. 
Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, 
Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, 
Neptunusz 

 
→ Világegyetem. A csillagok és 

a Nap hasonlósága. A távol-
ságok viszonyítása. Csillag-
képek (néhány jellegzetes 
példa). 

 
Mi van a Földön túl? 

Ajánlott tevékenységek: 
- Mítoszok és kultuszok. 

Könyvtári és online kutatás. 
- Nyomozás a Hold után. 

Adatgyűjtés, egy hónapos 
megfigyelések. Hold-napló 
vezetése, rajzok. Ember a 
Holdon 

- Modellek készítése. Nap-
rendszer: A kosárlabdától a 
mustármagig- modellálás 
(mérés, becslés, arányok). 

- A planetológus nem földön-
kívüli. Mit csinálnak a csilla-
gászok? Gyermek csillagá-
szok. 

- “Fusd le a Naprendszert!” 
 

Gyermeki elképzelések a világ-
űrről. 

folyamatos megfigye-
lés 
 
információk gyűjtése, 
 
rendszerezés 
 
megfigyelő, leíró, ösz-
szehasonlító képessé-
gek 
 
kreativitás 
 
kritikai gondolkodás 
 
problémamegoldás 
 
rendszerben gondol-
kodás 
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Fantasy – élmények, saját vilá-
gok. Dráma, játék, képzőművé-
szet. 
Stop motion Legoval. 

Az időjárás  
Az időjárás tényezői: csapadék, szél, 
napsütés 
Felhők, csapadékfajták, szelek. 
 
Időjárási jelenségek, folyamatok, 
ezek okai és következményei. 
Az időjárás és az éghajlat hatásai az 
életmódra (pl. az épített környezetre 
-hőszigetelés, vízszigetelés). 
 
Az éghajlati övek 
Forró, mérsékelt, hideg öv jellemzői 
és összehasonlítása. 
 
Magyarország éghajlata, időjárása 
Éghajlati diagram, éghajlati térképek 
adatai 
Napi középhőmérséklet, napi és évi 
közepes hőingás 

Ajánlott tevékenységek: 
 
Időjárási megfigyelések, egy he-
tes napló, rajzos napló. 
Időjárást megfigyelő eszközök 
készítése (pl. csapadékmérő). 
Időjárási jelenségek előállítása 
kísérletekben: párolgás, lecsapó-
dás. 
Mi a szél? Játékok, kísérletek a 
levegővel. 
Felhő megfigyelések, gyűjtések. 
A víz, a szél környezetalakító 
hatása: makettek, terepasztalok, 
kísérletek. 
Időjárásjelentés értelmezése. 
Éghajlati diagramok és térkép-
adatok értelmezése. 

megfigyelő, leíró, ösz-
szehasonlító képesség 
rendszerezés 
 
modell alkotás 
absztrakció 

Globális környezeti rendszerek. 
A víz körforgása. 
A nagy földi légkörzés: érdekessé-
gek. 
Tengeri áramlatok: érdekességek. 

Ajánlott tevékenységek: 
Könyvtári és online kutatások. 
Környezeti katasztrófák régen és 
ma. 
Vízkörforgalom modellezése. 
Jetstream - és a légiközlekedés.  
Beszéljünk róla: tájfun, ciklon, 
hurrikán. 

információgyűjtés 
kutatás 
összehasonlítás. 
ok-okozati összefüg-
gések 
modell alkotás 
absztrakció 

Táj és ember kapcsolata. 
Magyarország településformái, tele-
pülések infrastruktúra rendszere. 
Saját lakóhely természeti környezete. 
 
Magyarország megyéi, megyeszék-
helyei, fővárosa. 
Szomszédos országok ismerete, ál-
lamhatárok felismerése térképen. 
Magyarország és Európa földrajzi vi-
szonya. 

Ajánlott tevékenységek: 
 
Online kutatás a környezetet ala-
kító ember és az embert alakító 
táj. 
A mi falunk, városunk felépí-
tése. 
 
Térkép puzzle: Magyarország 
megyéi, Európa országai. 

információgyűjtés 
szelektálás 
rendszerezés 
 analízis-szintézis 
absztrakció 
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Tájékozódás 
A térkép és a földgömb viszonya. 
Alaprajz, nagyítás, kicsinyítés; tér-
képmásolás. 
Térképek (domborzati, közigazga-
tási, turista, autós), ismerete 
Irányok meghatározása a térképen. 
Színek, egyéb jelek, jelölések isme-
rete a térképen. 
 
Földrészek és óceánok a különböző 
méretarányú és ábrázolásmódú térké-
peken. 
Nevezetes szélességi körök a térké-
pen és a földgömbön. 
Felszínformák ábrázolását a térké-
pen; 
Főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat 
térképi ábrázolása 
Iránymérés, helyzet-meghatározás 
lehetőségei, eszközei (iránytű, GPS). 
 
Térinformatikai alkalmazások 

Ajánlott tevékenységek: 
Térkép rajzolás. 
Kincskeresés sajátkészítésű tér-
kép alapján. 
Kincskeresők az épületben és 
azon túl. 
Az iskola környékének megis-
merése. 
Mérések, viszonyítás, becslés. 
Tájékozódás, irányok gyakor-
lása. 
Rajzok készítése irányokkal/ 
Hova megy a kis robot? 
LEGO- oldalról, felülről. 
A szobám-alulról, felülről. 
Térképek képzelt és valós helye-
ken. 
A különböző céllal készült térké-
pek megfigyelése majd összeha-
sonlítása. 
Színek, jelek, jelzések a térképe-
ken: felszínformák, vizek, torko-
latok. 
Az iránytű, a tájoló. 
GPS a suliba.Választott közleke-
dési módhoz illeszkedő alkalma-
zás, eszköz használata. 
Műholdakkal tájékozódom. 
Tájfutás, geocaching. 
Alaprajzok, kicsinyítés. 
Útvonalrajzok, saját térképek ké-
szítése képzelt/ valós helyeken. 
Madártávlatból a város. 

szerialitás 
lateralitás 
 
téri tájékozódás 
térlátás 
téri forgatás 
kreativitás 
koordinációs képesség 
 
mérés 
 
nézőpont váltás 
 
 

A földfelszín formakincsének ele-
mei 
(domborzat, vízrajz). 
 
Magyarország 
Domborzati térképén az alapvető tér-
képjelek megnevezése (államhatárok, 
felszínformák, vizek, főváros, telepü-
lések, útvonalak). 
fő- és mellékégtájak megnevezése, 
elhelyezése. 

Ajánlott tevékenységek: 
Felszíni formák alakítása ho-
mokból, gyurmából. Terepasztal. 
3D térkép készítése különböző 
anyagokból 
Térkép-puzzle: domborzat, fel-
szín, élővilág. 
Színes a térképen. 
Magassági számok leolvasása az 
atlaszból. 

nézőpontváltás bele-
helyezkedés 
absztrakció 
térlátás 
téri forgatás 
pozitív attitűd 
kreativitás 
együttműködés 
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Hazánk nagytájainak elhelyezkedése, 
domborzata, éghajlata, kultúrája, em-
beri tevékenységek. 
A nemzeti parkok, a tájvédelmi kör-
zetek megismerése. 
 
Hazánk jelentősebb folyó- és állóvi-
zei 
 
 
A földfelszín formáló erők 
A természeti erők szerepe a felszín 
alakításában 
Gyűrődés, vetődés, földrengés, vul-
káni tevékenység 
A víz felszínformáló hatásai. 
Folyók vízhozama és vízjárása, mun-
kavégző képessége, folyótorkolatok 
A szél felszínformáló hatásai. 
A napsugárzás felszínformáló hatá-
sai. 
 
A földi szférák : (litoszféra, bio-
szféra, hidroszféra, atmoszféra) 
 
Kőzetek tulajdonságai és a felhasz-
nálásuk. 
Néhány jellegzetes hazai kőzet. 

Vizek jelölésének, nevének, 
mellékfolyóinak leolvasása a tér-
képről. Vizek csoportosítása. 
Folyásirány, jobb és bal part 
megértetése, alkalmazása. 
Vizek jelentőségére példák, ké-
pek összegyűjtése. Tabló készí-
tése. 
Nevezetességeinek, természeti 
értékeinek összegyűjtése. 
Utazás. Kirándulások, táborok, 
erdei iskolák, természetjáró mű-
hely. 
Elemi összefüggések az éghajlat 
és a tevékenységek között (pl.: 
hogyan kerül a gyümölcs az asz-
talunkra...?) 
Idegenvezetés egy-egy tájon. 
Reklám készítése tájegységek-
nek, nemzeti parkoknak, vidé-
keknek, városoknak. 
„Önéletrajz” írása: én a Zemplén 
(pl.) 
Én már jártam ott... élménybe-
számolók, bemutatók. 
Kőzetvizsgálatok, kísérletek. 
A kőzetek tulajdonságai és a fel-
használásuk közötti összefüggé-
sek vizsgálata 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Éghajlat, domborzat, hegy, domb, vízrajz, torkolat, főváros, település, Kár-
pát-medence, térkép, GPS, biodiverzitás, naprendszer, Nap, Hold, csillag, 
bolygó, égitest, nemzeti park, világtájak, tájékozódás, idő, időmérés, naptás, 
alaprajz, lépték, távolságbecslés, időjárás, évszakos változás, 

 
 
VI. TUDOMÁNYTÖRTÉNET  
A 6. évfolyam végére a tanuló: 
1. találkozik a természetben zajló és a technológiai folyamatok alapelveivel; 
2. megérti, ahogy szoros összefüggés van a társadalom, a kultúra, a környezet és a tudományos 
fejlődés között; 
3, megérti, hogy a tudományos és technológiai fejlődésnek vannak előnyei, de mérlegelni kell 
a kockázatokat is; 
4. érdeklődő a tudomány és technológia, valamint a tudományos ismeretszerzés iránt; 
5. nyitott a tudományos és műszaki pályák iránt. 
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Fejlesztési terület 
VI. Tudomány-
történet 

  

Kiemelt kapcsolódási pontok a kompetenciaterületekhez 
1. A tanulás kompetenciái 2. A kommunikációs kompetenciák 
(anyanyelvi és idegen nyelvi) 3. A digitális kompetenciák 4. A 
matematikai, gondolkodási kompetenciák 6. A kreativitás, a krea-
tív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 7. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák”  

Ismeretek és fejlesztési fel-
adatok Ajánlott tevékenységek és tartalmak 

Kapcsolódó képes-
ségek, készségek, 

attitűdök 

 
Tudománytörténet 
Felfedezések, találmányok, 
felismerések és eljárások 
megismerése. 
 
Tudósok és feltalálók 
Ki lehet tudós? 

A kiemelkedő alkotásokat, eredményeket a 
feltaláló, tudós, felfedező élettörténetével, 
az oda vezető úttal együtt ismerjük meg. 
Ajánlott tevékenység: 
Egyéni kutatások. 
Tudósok, feltalálók, felfedezők gyermek-
korának megismerése. 
Tudós, feltaláló, felfedező találkozó: 
- adott tudósok életéről, munkáiról rajzo-

kat készíteni 
- találmányaikat elkészíteni, kiállítást 

rendezni 
- beöltözni adott tudósnak és eljátszani 

apró jelenteket felfedezésükről, életük-
ből 

kitartás, erőfeszítés 
 
történeti szemlélet-
mód 
 
kritikai gondolkodás 
 
nézőpontváltás 
 
együttműködés 
kreativitás 
pozitív attitűd a tu-
domány iránt 
 

A tudomány- és technika 
fejlődése 
Tudomány 
Mire való a tudomány? 
Az emberiség történetét meg-
határozza a tudomány fejlő-
dése. 
A Föld alakjára vonatkozó el-
méletek régen és ma. 
Durranások és robbanások. 
Az idő mérése. Analóg és di-
gitális óra ismerete. 
A számok története. 
Az evolúció. Az evolúció, 
mint fejlődési folyamat. 
Orvoslás, gyógyítás régen és 
ma, keleten és nyugaton. 

Ajánlott tevékenységek: 
 
Időutazás. Időutazó. 
Alkímia vagy kémia? kísérletek, könyvtári 
és online kutatások. 
 
Tervezzünk időmérőt! 
Készítsünk időmérő eszközöket! 
 
 
A bükki füvesember és lánya mesél a ter-
mészet gyógyító erejéről. Gyógyító növé-
nyek, teák. 
 
Látogatás egy modern nyomdában. 
Látogatás egy gyógyszergyárban. 
Látogatás egy órásmesternél. 
Kísérleti régészet. 

kreativitás 
 
problémaérzékeny-
ség 
 
nyitottság 
 
pozitív attitűd a ter-
mészet iránt 
 



386 
 

Írásbeliség, könyvnyomtatás. 
A Gutenberg-galaxistól a 
Neumann-galaxisig. 
További rejtélyek. Szemelvé-
nyek: mai kérdések, kutatási 
területek. 
 

Technológia 
Technológiai fejlődés. 
Tudományos kutatási ered-
mények a gyakorlatban, je-
lentőségük a mindennapi élet-
ben. 
Digitális forradalom. IKT 
eszközök szerepe a minden-
napi életünkben. 
Előnyök és hátrányok. Lehe-
tőségek és veszélyek. 
 
 
Űrkutatás régen és ma 

Ajánlott tevékenységek: 
Robotok. Robotika. 
Programozási alapok. 
Digitális világ. 
Fantasy. 
Saját elképzelések, világtervek. 
Mivel fogunk közlekedni 2040-ben? 
Chip a fejben. 
Mesterséges intelligencia. 
Sakkozó gépek, programok. 
Látogatás a Paksi Atomerőmű Tájékoztató 
és Látogatóközpontba. 
 
Űrverseny. Lajka, Ham és Gagarin. 
Helyszíni tudósítók a világűrből -high-tech 
nagyköveteink. 
Mars kutatás. Képzeletbeli űrutazás. 
Űrhajónk a Föld. Készítsünk űrhajót! 
Mesék, versek, játékok. 
Csillagnézőben. Távcsövek és teleszkópok. 
Látogatások: csillagvizsgálók, planetárium. 
Kirándulás és éjszakai túra „lakatlan” terü-
leteken. 
Óbudai Polaris Csillagvizsgáló meglátoga-
tása. 
Kirándulás a Zselici Csillagparkba. 
Kirándulás a bakonybéli Pannon Csillag-
dába. 
Az asztronómia nem asztrológia.Csodák 
Palotája 
Óbudai Polaris Csillagvizsgáló meglátoga-
tása 
Kirándulás a Zselici Csillagparkba 
Kirándulás a bakonybéli Pannon Csillag-
dába 

nyitottság 
divergens gondolko-
dás 
kreativitás 

Kommunikáció. Ajánlott tevékenységek: kreativitás 



387 
 

Az információ áramlása ré-
gen és ma (ideje, módja, te-
repe). 
 

 
Milyen lesz a kommunikáció? 
Mi váltja le a telefont? 
Mit kellene tudnia a telefonodnak 2030-
ban? 
Egymással kommunikáló okoseszközök, 
okosautók a jövő közlekedése. 

divergens gondolko-
dás 
probléma érzékeny-
ség 
pozitív attitűd a fej-
lődés iránt 

Társadalom. 
 
A hétköznapi döntéseink ha-
tása, befolyása a fejlesztések 
irányára 
 
Példák a természeti erőforrá-
sok, a közlekedési eszközök, 
számítástechnikai és hírköz-
lési és háztartási eszközök 
fejlesztésére és felhasználá-
sára, természeti és épített kör-
nyezetünk értékeire. 

 

Példák arra, hogy a kutatások, felfedezések 
milyen módon alakították az emberiség 
történelmét. 
 
Ajánlott tevékenység: 
Csoportban végzett kutatás. 
Gyűjteni, összehasonlítani és kipróbálni: 
- a régi és a mai kommunikációs eszkö-

zöket. 
- a régi és a mai közlekedési eszközöket. 
- vagy modellezni a régi és a mai építé-

szeti eljárásokat. 
 
Mechanikus gépek és a mai gépek összeha-
sonlítása és kipróbálása 
Rajzokat készíteni, tervezni, kitalálni, el-
képzelni újakat. 
 
Élet az elektromos áram előtt. 
Élet a kőolajszármazékok előtt. 
Kőolaj felhasználása régen és ma. 
 
Mi lenne másképp a gyerekek életében, ha 
nem lenne áram? Miért jó az elektromos 
autó? 
Miről tudnának lemondani és miről nem? 
Múzeumlátogatás. Múzeumi foglalkozás. 

látókör szélesedés 
nézőpont váltás 
 
analízis 
 megfigyelés 
összehasonlítás 
 
együttműködés 
kreativitás 
 
 
 
nézőpontváltás 
történeti szemlélet 
absztarkció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tudós, felfedező, feltaláló, hírközlés, természeti erőforrások, robot, mestersé-
ges intelligencia, programozás, evolúció, nyomtatás, idő, jelen, múlt, jövő, 
elektromosság, energia, világűr, csillag, bolygó, műhold 

 
 
VII. FENNTARTHATÓSÁG  
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
1. felismeri és megkülönbözteti a természeti és mesterséges környezet jellemzőit; 
2. felismeri néhány emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását; 
3. felismer, és megnevez néhány környezetszennyező anyagot; 
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4. megfogalmazza, hogyan lehet a környezetszennyezést a saját szintjén csökkenteni (pl. autó 
nélkül az iskolába, szemétszedés stb); 

5. megnevez néhány környezetvédő magatartást (pl. takarékosság vízzel, árammal, szelektív 
hulladékgyűjtés, stb.); 

6. feladatvégzés során a maradványanyagokat környezettudatosan helyezi el (szelektív hulla-
dékgyűjtés); 

7. érti a takarékosság és a tudatos fogyasztás fontosságát, saját életében keresi a tudatosság és 
takarékosság lehetőségeit. 

 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
1. példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását, felis-
meri a természetvédelem jelentőségét; 
2. felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szokások 
vezetnek környezetünk károsításához, egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formá-
kat ismer meg és gyakorol közvetlen környezetében (pl. madárbarát kert, iskolakert kiépítésé-
ben, fenntartásában való részvétel, iskolai környezet kialakításában, rendben tartásában való 
részvétel, települési természet- és környezetvédelmi tevékenységben való részvétel); 
3. elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére irá-
nyulnak (pl. hulladékminimalizálás – anyagtakarékosság, újrahasználat és -felhasználás, tö-
megközlekedés, gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesítése, energiatakarékos-
ság); 
4. felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 
5. egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formákat ismer meg és gyakorol közvet-
len környezetében. 
 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
1. csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 
2. ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 
3. példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására; 
4. példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására; 
5. megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre; 
6. példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt 
hatásait; 
7. tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 
7. ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 
komposztkészítés, ökológiai kertművelés). 
 

Fejlesztési terület 
VII. Fenntarthatóság, 
környezettudatosság 

 

Kiemelt kapcsolódási pontok a kompetenciaterüle-
tekhez 

1. A tanulás kompetenciái 2. A kommunikációs kompe-
tenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 3. A digitális 
kompetenciák 4. A matematikai, gondolkodási kompe-
tenciák 5. A személyes és társas kapcsolati kompeten-
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ciák 7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompe-
tenciák”  

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és 
tartalmak 

Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

A Föld szépsége, egyedisége. 
Lakókörnyezetünk és hazánk főbb 
természeti nevezetességei. 
 
Magyarország természetvédelmi, 
környezeti oltalom alatt álló értékei. 
 
A természeti értékek megőrzése, a 
természetvédelem lehetőségei. 
Természetvédelmi területek. Ma-
gyarországi nemzeti parkok, a tájvé-
delmi körzetek megismerése. 
 
 
A világörökség. 

Ajánlott tevékenységek: 
 
A Föld szépsége a művésze-
tekben, zene, film, fotó. 
Saját kisfilm, photo voice. 
Cellux csoport. 
Te mit hagynál örökül? 
Kék túra túramozgalom 
megismerése. 
Közeli természetvédelmi te-
rület, tájvédelmi körzet 
megismerése. 
Kirándulás valamelyik nem-
zeti parkba. 

környezettudatosság 
pozitív attitűd a termé-
szet iránt 
problémamegoldás 
 
probléma érzékenység 
 
felelősségvállalás 
 
aktív megismerés/ rész-
vétel a 
környezet alakításában 
 
pozitív jövőkép 

Globális környezeti rendszerek. 
A víz körforgása, 
 időjárási jelenségek, folyamatok. 

Ajánlott tevékenységek: 
A vízkörforgalom modelle-
zése. 
Meteorológiai kutatóállo-
más meglátogatása. 
Kutatómunka: veszélyes 
időjárási jelenségek napja-
inkban. 
Gellérthegyi víztározó. 

 
cselekvő részvétel 
 
összefüggések, kapcsola-
tok felismerése 
absztrakció 

 
Hagyomány és fenntarthatóság. 
A Föld lakossága 
A környezeti állapot és az ember 
egészsége közötti összefüggés. 
Tudatos fogyasztói magatartás, fenn-
tartható étkezés ismerete 
 
Környezetszennyezés 
A levegő-, talaj-, vízszennyezés és 
következményei.  
Természetvédelmi és környezetvé-
delmi világszervezetek ismerete (pl 
Greenpeace, WWF, Természetvé-
delmi Világszövetség). 

Ajánlott tevékenységek: 
Föld Hotel***** Megtelt? 
 
Étkezési napló, maradék 
mérések a menzán. Vásárlás 
modellezése. 
 
Wanted: körözési plakát 
szennyező anyagokról. 
Természetes élővizek víz-
minta vizsgálata. 
Az ivóvíz, víztisztítás, víz-
készletek. 

környezettudatosság 
 
egyéni és a közösségi fe-
lelősségvállalás 
 
kísérletezés 
megfigyelés 
leírás 
 
absztrakció 
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Hazai természet és környezetvédelmi 
szervezetek ismerete  
Aktív szerepvállalás a saját környe-
zetben 
Ökológiai lábnyom. 
Szénlábnyom, vízlábnyom, 
 
Klímaváltozás. 
Ózonpajzs, üvegházhatás 
 
Biodiverzitás 
Az élőhelyek pusztulásának okai, kö-
vetkezményei, a megtartás lehetősé-
gei.  
Veszélyeztetett fajok. Az állatok, nö-
vények iránti felelősség.  
Kihalt állatfajok 

Az otthoni és iskolai kör-
nyezet közös takarítása, sze-
métszedési akciók. 
Saját ökológiai lábnyom 
számítása. 
Üvegházhatás modellezése. 
Savaseső hatásainak model-
lezése kísérletekkel. Lyu-
kas-e a pajzs? 
Egy nejlonszatyor életének 
nyomon követése a kőolaj-
tól az óceáni szemétszigetig. 
A Vörös Lista 
Néhány kihalt faj- kutatás. 
A fajok kihalásának okai, 
üteme. 

Környezet és fenntarthatóság 
Globális környezeti rendszerek. Az 
egészséges, gondozott környezet jel-
lemzői. 
A környezeti rendszerek állapota, vé-
delme. 
Természetvédelem, a biológiai sok-
féleség védelme. 
A vizek védelme. 
 
Természeti és technikai rendszerek a 
környezetünkben. 
 
Rendszer és környezet kapcsolata 
(élőlény és élőhelye, lakóház és 
közmű, város és vidéke). 
Lakóhelyi környezet alakítása, a kör-
nyezeti állapot hatása az emberekre. 
Környezet- és természetvédelem fo-
galmának pontosítása. 

Ajánlott tevékenységek: 
 
"terepgyakorlat"-iskolán be-
lül és kívül. 
  
ÖKO nyomozás. 
Mit tehetünk a tiszta levegő-
ért? 
Mit tehetünk az ivóvíz tisz-
taságáért? 
Társasjátékok készítése. 
 
Zöld sarok kialakítása. 
 
Kertészkedés. 

környezettudatosság 
 
személyes, lokális és glo-
bális felelősségvállalás 
 
aktív állampolgárság 
 
kreativitás 

A változások folyamattá szervező-
dése. 
Folyamatok természeti és technikai 
példái. 
Energiahatékonyság, anyagok újra-
hasznosítása. 

Ajánlott tevékenységek: 
Hulladékok típusai, hulla-
dékgyűjtés módjainak meg-
ismerése. 

környezettudatosság 
tudatos fogyasztói maga-
tartás 
 
pozitív attitűd és jövőkép 
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Egyszerű termékkészítési folyamat 
(papírhajtogatás, tésztasütés). Körfo-
lyamat (papír, műanyag újrahaszno-
sítása, hulladékból termék – hulla-
dékgazdálkodás). 
 
Mit tehetek én? 
Energiatakarékosság. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés. 
 
Fair trade, tudatosság és takarékos-
ság. 
 
Növények védelme 
Állatok védelme 

Szemétgyűjtés az iskola 
környékén, szelektív hulla-
dékgyűjtés az iskolában, 
megszervezése. 
Tudatos energiahasználat 
(villanykapcsolás, csöpögő 
csapok, ablakok és ajtók, el-
dobható vagy mosogatható? 
stb) 
Társasjáték készítés. 
Kirándulás (hulladékgyűjtő 
udvarba, lerakóba, égetőbe). 
Hulladékfeldolgozó üzem-
ben. 
Újrahasznosítás hulladékból 
készített tárgyak készítése, 
kiállítás. 
Faültetés. 

aktív állampolgárság 
 
kreativitás 
 
önmeghaladás 
globális felelősségválla-
lás 
 
problémaérzékenység 
probléma megoldás 

Nem megújuló és megújuló ener-
giaforrások 
Megkülönböztetése konkrét példák 
alapján. 
Napenergia (látható fény és hősugár-
zás). 
Szélenergia. 
Vízenergia. 
Biomassza. 
Geotermikus energia. 
Atomenergia 
 
A természeti erőforrások energiater-
melésben betöltött szerepe 
Fogyasztáscsökkentés, a hatékonyság 
növelése. 
Az elektromos energia felhasználása, 
szerepe a mindennapi életben. Fűtés 
és hűtés 

Ajánlott tevékenységek: 
Megújuló energiaforrások 
régen és ma. 
Mi az a pazarlás? 
Régen hová lett a szemét? 
Napelemek és napkollekto-
rok. Mi micsoda? 
Szélkerekek készítése. 
Vízimalom, gátak. 
A ráckevei hajómalom meg-
látogatása. 

környezettudatosság 
 
rendszerben gondolkodás 
 
probléma érzékenység 

Információ. 
Jelek, jelzések 
(közlekedési jelzőtáblák, piktogra-
mok, katasztrófavédelmi jelrend-
szer). 

Ajánlott tevékenységek: 
Közlekedjünk! Vízen, föl-
dön, levegőben? 
Makettek, modellek készí-
tése. 

kreativitás 
 
együttműködés 
absztrakció 
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Az információ, mint a változásokat 
irányító hatás (házépítés / tervrajz, 
utazás / útiterv). 
A természet jelzései (környezeti mi-
nőséget jelző növények, állatok kom-
munikációs jelzései). 

Utazási iroda, útvonalter-
vek, útvonaltervezők. 
A jövő közlekedési eszkö-
zei-makettek. 

algoritmikus gondolko-
dás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Megújuló és nem megújuló energiaforrás, ökológiai lábnyom, szelektív hul-
ladékgyűjtés, újrahasznosítás, fair trade, élőhely, klíma, klímaváltozás, glo-
bális felmelegedés, üvegházhatás, közmű, környezetvédelem, természetvéd-
elem, környezetszennyezés, fenntarthatóság, energiatakarékosság, papír-
gyártás, közlekedési eszköz, tömegközlekedés 
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INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNY 

 

7-8. ÉVFOLYAM 

 
 Az első hat évfolyamon megvalósult természettudományos megismerési képességek 
fejlesztésre, ismeretbővítésre, a természeti rendszerekkel való ismerkedésre, a bőséges tapasz-
talatszerzésre és a tapasztalatok által szerzett ismeretek rendszerezésére alapozva a 7-8. évfo-
lyamon epochális keretek között folytatódik a természettudományok mélyebb elsajátítása, az 
ismeretek bővítése. Míg az 1-6. évfolyamokon még nem volt cél a tudás fogalmi szintre eme-
lése, a 7-8. évfolyamon már ez is céljává válik a területnek. A tudományterületeket azonban 
továbbra is komplex módon, egymással való szoros összefüggésükben, az életkornak megfe-
lelően saját tapasztalatokkal átszőve dolgozzuk fel évi 5-5 epocha valamint 1-1 5 napos terep-
gyakorlat keretében. 
 
A természettudományok integrált, epochális szakaszának jellemzői, fejlesztési feladatok 

A természettudomány tantárgy témakörei és azok feldolgozási módjai arra a pedagógiai 
alapgondolatra építenek, amely szerint a természettudományokban való alapvető jártasság nem-
csak az orvosok, mezőgazdászok, környezetvédők, biológusok, mérnökök és a szaktudósok 
számára, hanem mindenkinek fontos.  

A természetismeret tanulása által a diákok nemcsak az élő és élettelen természet szép-
ségét és változatosságát, hanem saját szervezetük működését is megismerik, miközben egyre 
jobban megértik a természeti törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat 
és a közöttük lévő összefüggéseket.  
 A természetismeret tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, 
problémákból jutunk el a megoldásokhoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához. Di-
ákjaink így maradhatnak nyitottak a világra, lesznek képesek problémákat felismerni, keresni 
azok okatit, életkoruknak megfelelő válaszokat adni és következtetéseket levonni. 

A diákok fogékonnyá válnak arra, hogy egyes problémák természettudományos vetüle-
teivel foglalkozzanak, kritikus szemlélettel közelítsék az ezekkel kapcsolatos információkat. 
Pozitív környezeti attitűdjük révén aktívan gyakorolják közösségi szerepük, illetve állampol-
gári jogaikat abban, hogy természettudományos ismereteiket alkalmazva felelős döntéseket 
hozzanak. Képesek rendszerszemlélettel gondolkodni természettudományos problémákról, igé-
nyük van az oksági kapcsolatok feltárására, megértésére. Saját élményeik vannak az anyagok 
megismeréséről, alkalmazzák az alapvető biztonsági előírásokat és szabályokat, képesek érthe-
tően, szaktárgyi terminológiát is használva kifejezni tapasztalataikat. 

Célunk és feladatunk, hogy a program végére a tanulók tudják, mivel foglalkoznak az 
egyes természettudományos tantárgyak, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keresik a vá-
laszokat.  
 
Tartalmi hangsúlyok 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek 
hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások 
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megismerése és megértése felé. Éppen ezért az első hat év alapozó, komplex megközelítését 
követően integrált természettudományként tanulják a természettudományos tartalmakat. 

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 természetismeret tanítása során azt is be kell mutatnunk, 
hogy a felfedezések és az azok révén megfogalmazott fizikai törvények nemcsak egy-egy ki-
emelkedő szellemóriás munkáját, hanem sok tudós századokat átfogó munkájának koherens 
egymásra épülő tudásszövetét jelenítik meg. A törvények folyamatosan bővültek, és a modern 
tudományos módszer kialakulása óta nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Az egyre na-
gyobb teljesítőképességű modellekből számos alapvető, letisztult törvény nőtt ki, amelyet a ta-
nulmányok egymást követő szakaszai a tanulók kognitív képességeinek megfelelő gondolati és 
formai szinten mutatnak be, azzal a célkitűzéssel, hogy a szakirányú felsőfokú képzés során 
eljussanak a választott terület tudományos kutatásának frontvonalába. 

A tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű megfigyelésével, a kísérletezéssel, 
a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű megjelenítésével. Fontos, hogy a jelensé-
gekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt törvényeket a természetben újabb és újabb 
jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják igazolásuk vagy cáfolatuk módját. A tanu-
lók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken alapuló érveléssel, amelynek része a megismert 
természeti törvények egy-egy tudománytörténeti fordulóponton feltárt érvényességi korlátainak 
megvilágítása. 
 
FÖLDRAJZ 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondol-
kodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a 
Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lény-
ként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudás-
szerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és 
folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, 
meglátva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős ma-
gatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 
regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyama-
tok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra 
kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi 
és környezeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 
Elsődleges célj a tanulók térbeli intelligenciájának fejlesztése. Kiemelt feladatunk Magyaror-
szág és környezete földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek segítségével 
megalapozhatjuk a gyerekek hazánkhoz és a magyarsághoz való kötődését. Az Európai Unió, 
valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával 
hozzájárulunk az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, 
kialakulásához. Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy közben elősegítjuk a természeti és a kultu-
rális értékek iránti tisztelet, kialakulását. Célunk, hogy a tanulók belső igénye legyen ezen ér-
tékek következő nemzedék számára történő megőrzése, ezzel hozzájárulva a felelős és tudatos 
környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez.  
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Földrajz tudományterületen a fő témakörök a 7-8. évfolyamon: 
1. Tájékozódás a földrajzi térben  
2. Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza  
3. Magyarország földrajza  
4. A Kárpát-medence térsége  
5. Európa és a távoli kontinensek eltérő fejlettségű térségei, tipikus tájai  
6. A földrajzi övezetesség rendszere  
7. Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 
 

Átfogó célok, tanulási eredmények a földrajz tudományterületen 
A tanuló a 7-8. évfolyam végére: 

− céljaival, feladataival összhangban kiválasztja és használja a földrajzi térben való tájé-
kozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket;  

− különböző földrajzi témákhoz kapcsolódóan adatokat, információkat gyűjt nyomtatott 
és elektronikus forrásokból, azokat értelmezi, rendszerezi, illetve ábrázolja;  

− földrajzi tartalmú szövegeket értelmez;  
− önállóan készített prezentációban bemutatja és elemzi egy adott terület természet- és 

társadalomföldrajzi adottságait, ezekből fakadó környezeti és társadalmi problémáit, és 
megoldási lehetőség(ek)et kínál;  

− véleményt alkot földrajzi témájú szövegekben bemutatott jelenségekről, folyamatokról, 
információkról;  

− vitában, szerepjátékban, szituációs játékban szerepének és az adott helyzetnek megfe-
lelő, logikus érveket fogalmaz meg;  

− megold egyszerű földrajzi tartalmú logikai és számítási feladatokat;  
− társaival együttműködésben old meg földrajzi témájú feladatokat, képes a tudásmeg-

osztásra;  
− alkalmazza földrajzi tudását a mindennapi életben a környezettudatos döntések meg-

hozatalában, felelősséget érez döntései következményeiért;  
− tanulásához tudatosan használja a különböző típusú és tartalmú térképeket;  
− érdeklődik más országok földrajzi jellemzői, kultúrája, hagyomány 

 
Óraszámok összesítő táblázata a 7-8. évfolyamon: 300 
7. évfolyam  8. évfolyam  
1. epocha 30 1. epocha 30 
2. epocha 30 2. epocha 30 
3. epocha 30 3. epocha 30 
4. epocha 30 4. epocha 30 
5. epocha 30 5. epocha 30 
Terepgyakorlat 30 Terepgyakorlat 30 

összesen 150  150 
 

BIOLÓGIA 
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A biológia tartalmak megismerése a diákok élővilág  iránti szeretetére és kíváncsiságára 
építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és tapasztalatszerzésen alapul. 
Ebben az életkorban a többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben jelenik 
meg az absztrakt gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág „érdekes dolga-
ira” történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat a pozitív ér-
zelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegítik a 
tanulót.  

A Föld nagy tájainak zonális életközösségei, e biomok jellegzetes élőlényeinek megis-
merése során világossá válnak a fajok elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvény-
szerűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti fel-
tételekhez való alkalmazkodása. Példák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek fel-
épülésének törvényszerűségeire, és a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megisme-
résére. Sor kerül a fajok sokféleségében való rendszerzés szükségszerűségének belátására és a 
tudományos rendszerezés alapjainak a megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési sajá-
tosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a struk-
túra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtek és a szövetek, a növényi és az emberi 
szervekben, szervrendszerekben. 

A növény- és állatrendszertan tanulmányozása során fejlődik a tanulók rendszergondol-
kodása, amely a saját tanulási stratégia kialakítását is támogatja. Az élővilág sokféleségének és 
szépségének meglátása, a sokféleségben való eligazodás képessége segíti a természetsokféle-
ségének megőrzése iránti felelősségérzet alakulását. A nagy élőlénycsoportok egészségügyi és 
gazdasági jelentőségének, az ökológiai rendszerek megóvásának és fenntartásuk gyakorlati te-
endőinek megismerése nemcsak a természettudományos kompetenciát, hanem a környezettu-
datos gondolkodáson alapuló felelős állampolgári magatartás alakulását is fejleszti. A termé-
szettudományos vizsgálódási módszerek és modellek megismerése és egy részüknek kipróbá-
lása fontos a tudományos megismerés módszereinek és korlátainak, a változás elfogadásának 
megértése szempontjából.  

A magyar tudósok munkásságának, valamint a Kárpát-medence élővilágának, termé-
szeti értékeinek és az azokkal való gazdálkodás módjainak megismerése a nemzeti öntudat erő-
sítéséhez is hozzájárul. Az adatok, információk közvetlen (tapasztalati utón történő) gyűjtése 
mellett, a közvetett információszerzés is fontos eszköze a tanulásnak. Az internetes keresés, a 
könyvtári gyűjtő- és kutatómunka a digitális kompetencia gyakorlati alkalmazásán keresztül 
történő megerősítése az önálló tanulás képességét is fejleszti.  

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely 
karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása leg-
inkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható meg. 

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben? hanem „miért 
éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 
hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek és tapasztalata-
ikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, miközben 
fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét.  Az önálló tanulás megvalósítását segítik a 
gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek információ-
hordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források keresésére, 
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követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának felelősségét az 
egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának kontextusában he-
lyezzük el.  

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladathoz kapcsolódó tartalmaknak és 
tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének alakításában. 
Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az önismeret 
és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékainknak azonban 
van erkölcsi-állampolgári vetülete is, azaz az önmaga cselekedeteiért és azok következménye-
iért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.  

 
Biológia tudományterületen a fő témakörök a 7-8. évfolyamon: 

1. A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei  
2. Az élet kialakulása és szerveződése  
3. Az élet formái, működése és fejlődése  
4. Életközösségek vizsgálata  
5. Az élővilág és az ember kapcsolata 
6. A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései  
7. Az emberi szervezet felépítése, működése  
8. Életmód és egészség 
 

Átfogó célok, tanulási eredmények a biológia tudományterületen 
A tanuló a 7-8. évfolyam végére:  

− megkülönbözteti a természettudományosan vizsgálható és nem vizsgálható problémá-
kat, ismeri és megfelelő támogatás mellett alkalmazza a megfigyelés, mérés, kísérlete-
zés módszereit;  

− a biológiai problémák vizsgálata során keresi a kapcsolatot az okok és okozatok, az 
egyedi jelenségek és az általános törvényszerűségek között;  

− felismeri és a biológiai jelenségek vizsgálata során figyelembe veszi az élő rendszerek 
egymásba épülő szerveződési szintjeit;  

− lényegi biológiai jellemzőik alapján megkülönbözteti az élővilág főbb csoportjait, a 
mikrobákat, növényeket és állatokat, tényekre alapozottan magyarázza a közöttük fenn-
álló kapcsolatokat;  

− felismeri és példákkal bizonyítja az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatásokat, 
az alkalmazkodás evolúciós jelentőségét;  

− több szempont figyelembevételével elemzi a környezet- és természetvédelmi problémá-
kat, felismeri a védelemre szoruló élő természeti értékeket, ismeri az ezt szolgáló törvé-
nyi hátteret és a közösségi cselekvési lehetőségeket;  

− életmódját az egészségmegőrzés szempontjait figyelembe véve, tudatosabban alakítja. 
 
FIZIKA 

A fizika és kémia tartalmak fókuszában a mérés, a tapasztalatszerzés, a változatos tevé-
kenységek sora áll. Az így megszerzett ismeretek még nem feltétlenül alkotnak koherens rend-
szert, és nem mindig alkalmasak a széleskörű általánosításra, absztrakt törvények kimondására. 
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A jelenségek értelmezésére adott modellek az életkornak megfelelő gyermeki elképzelések és 
a megszerzett tapasztalatok egyvelegéből születnek. Sokszor csak tendenciákat, a kapcsolatok 
jellegét állapíthatjuk meg. 

A mennyiségi szemlélet kialakítása és fejlesztése az alapműveltség fontos eleme. Ezt 
elsősorban a mértékegységek és nagyságrendek értelmezésén és a gyakorlati élet szempontjából 
legjelentősebb problémák kapcsán alapozzuk meg. Ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy a 
természetismerettel elmélyültebben foglalkozó tanulók biztos alapokkal kezdjék a komolyabb 
számítások megoldását. Noha – különösen az alapozó szakaszban – összetett számítási felada-
tok gyakoroltatása nem célunk, hangsúlyozzuk a differenciálás szerepét a különböző mélységű 
(mennyiségi jellegű) problémák megoldásában. Ezzel elkerülhetjük, hogy az általános képzés-
ben részt vevő tanulók felesleges és elkedvetlenítő kudarcélményeket szerezzenek, ugyanakkor 
az érdeklődő és tehetséges növendékek elé is megfelelő kihívásokat állíthatunk. 
Fizika tudományterületen a fő témakörök 7-8. évfolyamon: 

1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése  
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés  
3. A levegő, a víz, a szilárd anyago  
4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink működésének alap-
jai, fűtés és világítás a háztartásban  
5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és felhasználás  
6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása 
 

Átfogó célok, tanulási eredmények a fizika tudományterületen 
A tanuló a 7-8. évfolyam végére:  

− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket, azok életkorának megfelelően egyszerű-
sített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait;  

− értelmezni tudja lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer 
helyét a galaxisunkban és az Univerzumban;  

− tájékozott a Földünket és környezetünket fenyegető globális problémákban, ismeri az 
emberi tevékenység lehetséges szerepét ezek kialakulásában; 

− felismeri, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a gyakran használt technikai eszkö-
zök működésében;  

− ismeri a világot leíró fontos fizikai mennyiségeket, azok jelentését, jellemző nagyság-
rendjeit a mindennapokban;  

− egyszerű, a megértést segítő számítási feladatokat old meg;  
− szemléletes példákon keresztül felismeri a fizikai ismeretek bővülése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot;  
− önállóan keres és olvas fizikai témájú ismeretterjesztő szövegeket, törekszik a lényeg 

kiemelésére 
 

KÉMIA 
A tanulók megismerkednek a kémiában használt szimbólumokkal is a vegyjelek, képle-

tek írása kapcsán. A kémia oktatása során az ismeretek bővítésén, a gyakorlati alkalmazások 
mind szélesebb spektrumának feltárásán túl törekedni kell az anyagok és jelenségek leírásában 
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a részecskeszint és a makroszint elkülönítésére, a szerkezet és tulajdonság összefüggéseinek 
mélyebb megértetésére és szimbólumszintű feldolgozására. Mindez előkészíti az ismeretek 
szakszerű, a kémia tudományában alkalmazott rendszerezését is, amelyre a felsőbb évfolyamo-
kon kerül sor. 
 
Kémia tudományterületen a fő témakörök a 7-8. évfolyamon: 

1. A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig  
2. Az anyagi halmazok  
3. Atomok, molekulák, ionok  
4. Kémiai reakciók  
5. Kémia a természetben  
6. Kémia a mindennapokban 

 
Átfogó célok, tanulási eredmények a kémia tudományterületen 
A tanuló a 7-8. évfolyam végére  

− tanári segítséggel vagy csoportban el tud végezni egyszerű kémiai kísérleteket, és pre-
cízen meg tudja figyelni és lejegyezni a tapasztalatait;  

− alkalmazza a természettudományos problémamegoldás lépéseit egyszerű kémiai prob-
lémák megoldásában;  

− képes analógiás és mérlegelő gondolkodásra kémiai kontextusban;  
− tudja használni az internetet kémiai információk keresésére, képes számítógépes pre-

zentáció formájában kémiával kapcsolatos eredmények, információk bemutatására, 
megosztására;  

− képes mobiltelefon, táblagép segítségével a vizsgálatait fénykép, illetve videófelvétel 
formájában dokumentálni;  

− tudja használni a részecskemodellt az anyagok tulajdonságainak értelmezésére;  
− ismeri a kémiának az egyén és a társadalom életében betöltött szerepét, ezt konkrét pél-

dákkal tudja alátámasztani;  
− tisztában van a háztartásban leggyakrabban előforduló anyagok felhasználásának elő-

nyeivel és veszélyeivel, a biztonságos vegyszerhasználat szabályaival;  
− ismeri az alapvető laboratóriumi vegyszereket, azok tulajdonságait és felhasználását;  
− ismeri a környezetében végbemenő alapvető folyamatok tudományos hátterét. 

 
Módszertani javaslatok 
 

A megfogalmazott célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő motiváció, tanulási 
környezet és az (inter)aktív tanulási formákat támogató tanulásszervezés, amelynek során fo-
lyamatosan fejlődik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőké-
pesség, a könyvtári és más információforrások használata, az információk rögzítésének és fel-
idézésének képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési 
képessége, megtanulnak másokkal együttműködni, csoportban tanulni és a megszerzett tudást 
megosztani. 
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A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. Min-
den témakörben mód nyílik adatok, információk, érdekességek internetes keresésére, ami nem-
csak az IKT-kompetenciákat fejleszti, hanem színesíti, kiegészíti a méréseket, megfigyeléseket. 
Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén rendkívül sok 
szakmailag hibás anyaghoz is hozzájuthatunk, ami megnöveli a tanár felelősségét. 

A tantárgyak szempontjából a szemléltető és ellenőrző, továbbá a mérések értékelését 
segítő szoftvereket, illetve a megfelelően megválasztott oktató programokat, interneten elérhető 
filmeket, animációkat emelhetjük ki.  

Iskolánkban a természettudományos tárgyakat 7-8. évfolyamon epchohális rendszerben, 
tanítjuk. A biológia, kémia, fizika, valamint hozzájuk kapcsolódva a földrajz diszciplináris tar-
talmait egy integrált természettudomány tantárgy részeiként tanítjuk. 

A munkaformák tekintetében a tevékenységalapú tapasztalatszerzés a csoportmunka, a 
kooperáció számára biztosít széles körben lehetőségeket. A tanterv lehetővé teszi a tananyag 
feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, támogatja a projektfeladatok elvégzését, a kompe-
tencia-alapú oktatást, a számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, 
az aktív táblák és digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető 
feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

Az alkalmazandó pedagógiai módszerek a természettudományos kompetencia fejlesz-
tése mellett különösen az anyanyelvi és digitális kompetenciát, a matematikai kompetenciát, 
valamint az együttműködést erősítik. 
 
 
7. évfolyam/1. epocha 
A tematikai egység óráinak címei: 
1. A tudományokról 
2. A tudósok mindennapjai 
3. Tudósok és tudományok 
4. Természeti jelenségek megismerése 
5. A kísérletezés elmélete 
6. Kísérletezés – halmazállapotváltozások 
7. Az anyagokról 
8. A kémiai anyagok vizsgálata 
9. Anyagok a környezetünkben és otthonunkban 
10. Az oldódás 
11. Az oldódás vizsgálata 
12. Az anyagok alkotói – az atomok 
13. Az atomok alkotói – az elemi részecskék 
14. Tájékozódás a periódusos rendszerben 
15. Záródolgozat 
 
Tematika egység/ 
Fejlesztési cél: Mit csinál egy tudós? Órakeret 

30 óra (15 epocha) 
A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva: fizika, 
kémia, földrajz 
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Előzetes ismeret Halmazállapotok, természettudomány fogalma. 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A halmazállapot és az anyagszerkezet közötti kapcsolat azonosítása. A mé-
rések tervezése, kivitelezése, következtetések levonása. Egyszerű összefüg-
gések megállapítása mérési adatokból. Modell és valóság viszonyának fel-
ismerése. 
 
A tudomány, technika, kultúra összefüggésében a kémia tantárgy elhelye-
zése, az önálló kísérletezés és biztonságos munkavégzés megalapozása. A 
kémia vizsgálati módjának és a tudományos megismerés alapjainak megis-
merése és néhány módszerének megtapasztalása. A kezdeményezőkészség 
és a szaknyelvi kifejezőkészség fejlesztése. A kémia tudományával kapcso-
latos attitűdök formálása. 
 
Az anyag, energia, információ szempontjából az anyagszerkezet és a perió-
dusos rendszer kapcsolatának felismerése. A tudomány, technika, kultúra 
szempontjából az anyag szerkezetéről való gondolkodás fejlesztése.  
 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
 
Mit árul el a tapasztalat? 
Hogyan írhatók le egyértel-
műen a környezetünkben 
megfigyelt jelenségek? Mit 
jelent a kísérlet? 
 
Olvadás, fagyás. Olvadás-
pont fogalma.  
Az olvadást befolyásoló té-
nyezők a mindennapi életben. 
 
Miből állnak az anyagok? 
Hogyan írhatók le az anyagok 
kisebb egységei, építőkövei?  
Miért épp ezek az anyagok 
kerültek a periódusos rend-
szerbe? Miért fontos az ato-
mokkal kapcsolatos kutatás? 
Ismeretek: 
 

A balesetmentes kísérletezés 
szabályainak betartása. 
Egyszerű kémiai kísérletek el-
végzése leírások alapján, érzék-
szervi tapasztalatok (színek, 
fényjelenségek, hangok, sza-
gok, hőmérséklet) szabatos 
megfogalmazása, a tapasztalt 
folyamatok megjelenítése kü-
lönböző módokon: mozgással, 
zenével, verbálisan és vizuáli-
san (például rajzban). 
Adott egyszerű jelenség (pél-
dául olvadás) művészi, gyer-
meki, köznapi és tudományos 
leírásának összehasonlítása. 
Ismert makroszintű folyamatok 
(például halmazállapot-válto-
zás) felismerése. A változások 
típusainak megfigyelése. 
Jégkocka olvadásának megfi-
gyelése sós és édes vízben. A 

Magyar nyelv és irodalom: stí-
lus, szókincs és nyelvi kifejező-
készség. Teremtéstörténetek, 
eposzok, mitológia. 
Ének-zene: érzékszervi tapaszta-
latok zenei kifejezése. 
Vizuális kultúra: érzékszervi ta-
pasztalatok képi megjelenítése. 
Informatika: digitális képi 
megjelenítés módjai, ezek 
különbözősége a valóságtól. 
Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: az anyag-
ról való gondolkodás az ókori 
görög kultúrában és filozófiá-
ban. 
Matematika: modellalkotás. 
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A megfigyelés, a leírás és a 
jelenség kapcsolata.  
 
Alapvető biztonsági 
szabályok. A kísérlet 
leírásának elvei, a kémiai 
(tudományos) leírás 
jellemzői. 
 
A szilárd, folyékony és gáz 
halmazállapotok és jellem-
zőik. A halmazállapotok és a 
halmazállapot-változások 
(olvadás, fagyás, párolgás, 
forrás, lecsapódás) alapvető 
jellemzői. Az anyag halmaz-
állapotainak részecskemo-
dellje. A szublimáció. 
A víz halmazállapot-változá-
sainak megfigyelése csopor-
tos vizsgálatokon keresztül.  
 
Fizikai tulajdonságok, hal-
mazállapotok. Fázis fogalma, 
homogén és heterogén rend-
szer. 
Az oldódás folyamata, az ol-
dószer és az oldott anyag, a 
„hasonló a hasonlóban” elv, a 
telített és telítetlen oldat fo-
galma, az oldódás hőmérsék-
letfüggése. 
Anyagi részecske. Az atom, 
mint az anyagok felépítő 
eleme. 
Az atom főbb részei. Elemi 
részecskék, atommag, elekt-
ronfelhő, tömegszám, rend-
szám, izotópok, héj, telített és 
telítetlen szerkezet, reakció-
készség. Az atommag: nuk-
leon, atommag, tömegszám, 

párolgás és forrás megkülön-
böztetése. 
Forráspont nyomásfüggésének 
kísérleti vizsgálata.  
Szublimáció (illanás) jelenség-
ének vizsgálata. 
 
Kísérletek önálló végzése. 
 
A halmazállapot-változások ér-
telmezése részecskemodellel. 
A modell és a makroszkopikus 
valóság viszonyának tudatosí-
tása. 
 
Kémiai modellek alkalmazása: 
a halmazállapot-változás mo-
dellezése a részecskék mozgás-
lehetőségének megváltozásával 
(fagyás, kristályosodás olva-
dékból, olvadás, párolgás, for-
rás, lecsapódás); a folyékony és 
a szilárd halmazállapotú víz kö-
zötti különbség bemutatása, il-
letve a jég és a víz térfogatának 
összehasonlítása modellek se-
gítségével. 
Az anyag szerkezetére 
vonatkozó egyéni modellek 
alkotása. A folytonos 
természetű anyagfelfogás 
lebontása és a 
részecskeszemléletű 
anyagfelfogás kialakításának 
megkezdése, a 
részecskefogalom értelmezése 
saját modellek alkotásán 
keresztül. 
A környezetben lévő anyagok 
tudatos megfigyelése, csopor-
tosítása többféle szempontrend-
szer (halmazállapot, fázisok 
száma, fizikai tulajdonságok és 
egyedi jellemzők) alapján. 
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rendszám, izotópok. A rend-
szám és a tömegszám kapcso-
lata. 

Konkrét hétköznapi vagy ter-
mészetben előforduló anyagok 
csoportokba sorolása. 
Az oldódás vizsgálata, megfi-
gyelése és magyarázata a ré-
szecskemodell segítségével. 
Makro- és részecskeszintű le-
írás a „hasonló a hasonlóban” 
elvvel kapcsolatos vizsgálatok-
ról. Az oldódás hőmérséklet-
függésének vizsgálata, az ada-
tok rögzítése és ábrázolása. 
 
Az elem és a vegyjel fogalmá-
nak rögzítése, a képletek értel-
mezése. Az összetétel és az ösz-
szegképlet közötti kapcsolat, il-
letve a két fogalom különböző-
ségének felismerése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Tudomány, humántudomány, társadalomtudomány, természettu-
domány, műszaki tudományok, résztudományok, tudományág, bi-
ológia, kémia, fizika, földrajz, felfedezés, tudományos munka, ku-
tatás, kutatóintézet, botanikus, zoológus, orvos, geológus, csillag-
ász, mikrobiológus, ornitológus, Arisztotelész, Arkhimédész, Dar-
win, Démokrítosz, Hippokratész, Kepler, Kopernikusz, Lavoisier, 
Leeuwenhoek, Linné, Mendel, Newton, Paracelsus, természeti je-
lenség, megfigyelés, tapasztalat, következtetés, balesetvédelem, 
tűzvédelem, tűzoltás, marási sérülés, égési sérülés, áramütés ellá-
tása, vágások-vérzések ellátása, kísérlet, kísérletterv, vegyszer, 
halmazállapotok, halmazállapot-változások, gáz, folyékony, szi-
lárd, forrás, párolgás, fagyás, lecsapódás, szublimáció, olvadás, fa-
gyáspont, olvadáspont, forráspont, lecsapódási pont, anyag, kémi-
ailag tiszta, keverék, fázis, komponens, homogén, heterogén, oldat, 
elegy, maróanyag, irritáló, fém, nem fém, mérgező, vízkőoldó, mo-
sószer, mosogatószer, hypo, fagyálló, szappan, vas, réz, műanyag, 
tej, étolaj, oldódás, oldószer, oldott anyag, telített, túltelített, tö-
megszázalék, térfogatszázalék, koncentráció, melegítés, keverés, 
Démokrítosz, Dalton, Boyle, vegyület, molekula, elem, vegyjel, 
elemmolekula, vegyületmolekula, összegképlet, atomelmélet, 
atommodell, Crookes, Rutherford, Thomson, Bohr, atommag, 
elektronfelhő, proton, neutron, elektron, elektronhéj, fő- és mellék-
csoport, főcsoportszám, rendszám, periódus szám, legkülső elekt-
ronhéj. 

 



404 
 

 
7. évfolyam/2. epocha 
A tematikai egység óra címei: 
1. A csillagászat kezdetei csillagászat nagy fordulatai, csillagászat az ókortól napjainkig 
2. A Világegyetem keletkezése és fejlődése 
3. A csillagok élete és halála  
4. Asztronómia-asztrológia 
5. A Naprendszer 
6. Bolygók és mozgásaik 
7. Készítsünk Naprendszert! vagy Készítsünk űrállomást! 
8. A Föld, mint égitest 
9. Az időszámítás 
10. A Föld belső és külső tagolódása 
11. Lemeztektonika és kontinensvándorlás 
12. A változó Föld 
13. Hegységképződés 
14. A Föld kőzetei 
15. Záródolgozat 
 
Tematika egy-
ség/ 
Fejlesztési cél 

A Naprendszer és a Föld 
Órakeret 
30 óra (15 
epocha) 

A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva: földrajz, 
fizika 
Előzetes isme-
ret 

A Föld, mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei (nap-
szakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és 
az időbeli nagyságrendekben. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések megkülönbözte-
tése. 
A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépítéséről alko-
tott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megértésén keresztül.  
A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes elképzelés 
kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyságrendjéről.  
Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők felismertetésével 
a Föld és kőbolygó-szomszédainak példáján. A rendszerfogalom fejlesztése a 
Naprendszer felépítésében megfigyelhető törvényszerűségek felismerésével.  
A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felismertetése, boly-
gónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  
 
A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség megvilágítása. 
(Asztrológia és asztronómia összehasonlítása) 
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A kőzetbolygó, mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rendszer be-
mutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző körülmények kö-
zötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. 
Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az események sor-
rendiségének felismerése révén.  
A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek véges hasz-
nosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet kialakítása, amely a po-
zitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az egymással ütköző érdekek 
felismerésére révén hozzájárul, a tanultakat felhasználni képes, megalapozott ér-
velés iránti igény kialakulásához. 

Problémák, jelensé-
gek, gyakorlati alkal-
mazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazá-
sok: 
Az idő mérésének min-
dennapi eljárásai, az idő 
és az egyenletes válto-
zások kapcsolata. 
Az időmérő eszközök 
használatának gyakor-
lata.  
Különleges időmérő 
eszközök (pl. napóra, 
vízóra, homokóra). 
A csillagászati időmérés 
természetes ciklusokkal.  
Az időetalon. 
 
Ismeretek: 
Az időmérés. 
Periódusidő fogalma. 
Az idő mértékegységei. 

A csillagászati ismeretek fejlődése  
A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás 
törvényszerűségei.  
A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány 
ismertebb csillagkép mitológiai eredettörténetének is-
merete. 
 
A Világegyetem 
A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Gala-
xis) és a Naprendszer kapcsolata és méretei. 
A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfonto-
sabb elméletek bemutatása. A csillagfejlődés áttekin-
tése. 
 
A Nap, mint csillag szerkezete, jellemző folyamatai-
nak bemutatása. 
 
A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűsé-
gei, az égitestek osztályozása.  
A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 
 
A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) boly-
gók jellemzőinek összehasonlítása, a törpebolygó 
mint égitesttípus magyarázata, kisbolygók, üstökösök, 
meteorok, meteoritok jellemzése. 
A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatá-
sának új eredményei. 
 

Matematika: 
adatok ábrázo-
lása, függvé-
nyek. Logika, 
matematikai esz-
közhasználat. 
Térbeli mozgá-
sok elképzelése 
időegységek, 
időtartammérés. 
 
Történelem, tár-
sadalmi és ál-
lampolgári is-
meretek: tudo-
mánytörténet. 
Az ó- és a közép-
kor tudományos 
gondolkodása. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: mito-
lógia. Szöveg-
elemek időrend-
jének felisme-
rése. 
 
Informatika: di-
gitális informá-
cióforrások 
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Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében. 
Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszkö-
zeinek; űrkutatás magyar vonatkozású eredményeinek 
megismerése.  
 
A Hold 
Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok 
és a fogyatkozások kialakulásának magyarázata. A 
holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről 
gyűjtött információk alapján. 
 
A Föld, mint égitest. 
A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés követ-
kezményeinek összekapcsolása az ember életére gya-
korolt hatásokkal. 
A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámí-
tás összekapcsolása, a helyi és a zónaidő megkülön-
böztetése, gyakorlati jelentőségük belátása, alkalma-
zása egyszerű számítások során. 
 
Az idő mérése: 
digitális és analóg időmérők, stopper használata, meg-
figyelés, leolvasás. 
Idő becslése.  
Az idő múlásával kapcsolatos szubjektív élmény meg-
tapasztalása. 
Egyszerű matematikai számítások elvégzése. 
Információk keresése, adatgyűjtés az interneten. 
A térrel és idővel kapcsolatos elképzelések fejlődés-
történetének vizsgálata. 
A természetre jellemző hatalmas és rendkívül kicsiny 
tér- és idő-méretek összehasonlítása (atommag, élőlé-
nyek, Naprendszer, Univerzum). 
A Google Earth és a Google Sky használata. 
 
Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az 
ember által tapasztalható időtartamok és a földtörté-
neti időegységek arányainak érzékeltetésével. 
 
A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfi-
gyelések, vizsgálódások, mérések megadott szempont 
alapján tanári irányítással), a balesetmentes és bizton-
ságos eszközhasználat gyakoroltatása, a tapasztalat-
rögzítés önállóságának fokozatos növelése. 

használata, in-
formatikai esz-
közök haszná-
lata. 
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A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani 
összetétele. 
A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok 
változásában megfigyelhető törvényszerűségek meg-
fogalmazása.  
Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jel-
lemzői.  
 
A kőzetlemezek és mozgásaik következményei. 
A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésé-
nek és legfontosabb tulajdonságainak összehasonlí-
tása. A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetle-
mez-szegélyek jellemző folyamatainak és következ-
ményeinek leírása konkrét példák alapján; folyamat-
ábrák elemzése és készítése. 
 
A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének 
törvényszerűségei; a földrengések következményei, a 
cunami. A földrengések előrejelzésének lehetőségei és 
korlátai; a károk mérséklésének lehetőségei példák 
alapján, a társadalom felelős alkalmazkodása a föld-
rengésveszélyes zónákban; a nemzetközi segítség-
nyújtás szerepének bemutatása konkrét példa alapján.  
A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzői-
nek bemutatása; a vulkánosság típusai, összefüggésük 
a kőzetlemez-szegélytípusokkal; magyarázó ábrák 
elemzése. Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén 
lejátszódó folyamatok összehasonlítása. Mélytengeri 
árok, peremi medence, ülédékfelhalmozódás, szigetív, 
hegységképződés (orogenezis).  
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszín-
formáló munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása 
kontinentális és óceáni példák alapján. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Thalész, Eratoszthenész, Ptoleimaiosz, Kopernikusz, Tycho, Galilei, 
Newton, heliocentrikus világkép, geocentrikus világkép, Világegye-
tem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, Univerzum, 
Nagy Bumm, galaxis, háttér vagy maradványsugárzás, Doppler-effek-
tus, Oszcilláló Világegyetem, Nagy Reccs, csillag, csillagközi anyag, 
magfúzió, hidrogén, hélium, fekete lyuk, űrállomás, asztronómia, aszt-
rológia, tudomány, áltudomány, csillagkép, Nap, napfolt ciklus, nap-
szél, napfolt, napkitörés, napsugárzás, sarki fény, bolygó, kőzetbolygó 
(Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), bolygómoz-
gás, tengely körüli forgás, keringés, tengelyferdeség, tengely körüli 
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forgás, szögsebesség, centrifugális erő, forgási ellipszoid, ekliptika, 
Nap körüli forgás, Hold, évszakok, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, 
idő, helyi idő, GMT, UTC, földkéreg, geoszféra, földköpeny, aszteno-
szféra, geotermikus gradiens, lágyköpeny, mágneses deklináció, pólus-
vándorlás, asztenoszféra, kőzetburok, litoszféra, kőzetlemez, földmag, 
hőgóc, láva, hasadékvölgy, riftesedés, óceáni hátság, mélytengeri árok, 
alábukás, alátolódás, szubdukció, kontinensvándorlás, kőzetlemez-
mozgás, szerkezeti mozgás, Wegener, lemezmozgás, lemeztektonika, 
belső és külső erők, tűzhányó, vulkán, tűzhányó-tevékenység, hasadék-
vulkán, kőzet, párnaláva, magmakamra, kürtő, kráter, tűzhányó katlan, 
forrópontos vulkánosság, földrengés, rengésfészek, hipocentrum, ren-
gésközpont, epicentrum, szeizmográf, Richter-skála, hegységképző-
dés, gyűrődés, redő, vetődés, röghegység, rögvidék, szigetív, földké-
reg, kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércás-
vány, ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás, viszkozitás, 
mélységi magmás kőzet, kiömlési magmás kőzet, üledékszemcse, üle-
dékgyűjtő, cementálódás, tufa. 

 
 
7. évfolyam/3. epocha 
A tematikai egység óra címei: 
1. A földtörténeti ős- és előidő 
2. A földtörténeti óidő 
3. A földtörténeti közép- és újidő  
4. Készítsünk időskálát! 
5. Az élet eredete és az evolúciós rendszerek 
6. Az élővilág fejlődése 
7. Nagy vívmányok és nagy kihalások az evolúció során 
8. A növényvilág 
9. Növényi szövetek és szervek vizsgálata  
10. Gombák és állati egysejtűek. 
11. Az állatvilág 
12. Gerinchúrosok és gerincesek. 
13. Evolúciós törzsfa 
14. Állatkert 
15. Záródolgozat 
 
Tematika 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Az élővilág fejlődése és változatossága Órakeret 
30 óra (15 epocha) 

A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva: földrajz, 
biológia 
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Előzetes is-
meret 

A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai.  
A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, élőhely és vi-
selkedés kapcsolata. 

A tematikai 
egység neve-
lési-fejlesztési 
céljai 
 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasztalható idő-
tartamok és a földtörténeti időegységek arányainak érzékeltetésével. 
Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 
A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása.  
A tudományos modellek változásának felismerése. 
A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések megkülönböztetése. 
A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet egységére 
vonatkozó elképzelések formálása. 
A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. 
A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek mikroszkópi megfi-
gyelése során. 
A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségének be-
mutatása. 

Problémák, jelen-
ségek, gyakorlati 
alkalmazások, is-
meretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelensé-
gek, gyakorlati al-
kalmazások: 
Igaz-e, hogy az em-
ber a majomtól szár-
mazik? 
Miben egyezik, és 
miben különbözik a 
madarak tojása, a ha-
lak ikrája és a mohák 
spórája? 
Mire jó a dolgok 
(könyvek, zenék, ru-
hák, gyűjtemények) 
csoportosítása és 
rendszerezése a hét-
köznapi életben?  
Milyen szempontok 
szerint lehet csopor-
tosítani az élőlénye-
ket? 
Hogyan tudunk kü-
lönbséget tenni élő 

Tájékozódás a földtörténeti 
időben. 
Tájékozódás a geológiai 
mozgások, változások idő-
skáláján egyes események 
időpontjának, folyamatok 
időtartamának elhelyezésé-
vel, idővonalzó készítésével. 
Irányított adatgyűjtés, majd 
vita a darwinizmussal és az 
evolúcióval kapcsolatos hi-
tekről és tévhitekről.  
A földtörténeti, az evolúciós 
és a történelmi idő viszonyá-
nak bemutatása, az egyes vál-
tozások egymáshoz való vi-
szonyának érzékelése. 
A rendszerezés és a csoporto-
sítás közti különbség megér-
tése. 

Magyar nyelv és irodalom: Egy hétköznapi 
kifejezés (rendszerezés) alkalmi jelentésének 
felismerése; a szöveg egységei közötti tar-
talmi megfelelés felismerése; a szöveg egy-
ségei közötti tartalmi megfelelés felismerése; 
a szövegben megfogalmazott feltételeket tel-
jesítő példák azonosítása. 
Matematika: Halmazok eszközjellegű hasz-
nálata. Fogalmak egymáshoz való viszo-
nya - alá- és fölérendeltségi viszony; mellé-
rendeltség. Rendszerezést segítő eszközök és 
algoritmusok. 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: tájékozódás a térben és időben.  
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és élettelen, növény 
és állat között?  
Mi a magyarázata 
annak, hogy a táplál-
kozási láncok általá-
ban zöld növénnyel 
kezdődnek? 
Minek a megfigyelé-
sére használunk táv-
csövet, tükröt, na-
gyítót, mikroszkó-
pot?  
Ismeretek: 
Az élővilág törzsfej-
lődésének időská-
lája. 
A biológiai szerve-
ződés egyeden belüli 
szintjei, a szintek 
közötti kapcsolatok. 
Testszerveződés a 
növény- és állatvi-
lágban.  
A növényi és az ál-
lati szövetek fő típu-
sai, jellemzésük.  
A növények táplál-
kozásának és légzés-
ének kapcsolata; je-
lentőségük a földi 
élet szempontjából.  
Az élőlényeket/sej-
teket felépítő anya-
gok (víz, ásványi 
anyagok, szénhidrá-
tok, zsírok és olajok, 
fehérjék, vitaminok) 
és szerepük az élet-
működések megva-
lósulásában. 
Baktériumok, egy-
szerű eukarióták, 
gombák, növények 

Rendszertani kategóriák (or-
szág, törzs, osztály, faj) meg-
nevezése, a közöttük lévő 
kapcsolat ábrázolása. 
A főbb rendszertani csopor-
tok jellemzőinek felismerése 
egy-egy tipikus képviselőjé-
nek példáján.  
Növényi és állati sejt megfi-
gyelése, összehasonlításuk. 
A felépítés és a működés ösz-
szefüggéseinek felismerése a 
növényi és az állati sejt pél-
dáján.  
Kutatómunka a mikroszkó-
pok felfedezésével és műkö-
désével kapcsolatban. 
Növényi és állati sejtek meg-
figyelése fénymikroszkóp-
ban. 
Néhány jellegzetes növényi 
és állati szövettípus vizsgá-
lata; a struktúra és a funkció 
közötti kapcsolat jellemzése 
a megfigyelt szerkezet alap-
ján.  
A struktúra-funkció kapcso-
latának elemzése zöld levél 
szöveti szerkezetének vizsgá-
lata alapján.  
Néhány jellegzetes állati és 
növényi szövet megfigyelése 
fénymikroszkópban. Vázlat-
rajz készítése. 
Az ivaros és ivartalan szapo-
rodási módok összehasonlí-
tása konkrét példák alapján. 
Az internet és a könyvtár 
használata az élőlények meg-
ismerésére. 
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és állatok általános 
jellemzői.  
A növények és álla-
tok országa jellegze-
tes törzseinek általá-
nos jellemzői. 
A szaporodás, mint a 
faj fennmaradását 
biztosító életjelen-
ség. Fő típusai. 
Az élőlények cso-
portosításának lehe-
tőségei. 
A tudományos rend-
szerezés alapelvei a 
leszármazás elve, és 
néhány jellegzetes 
bizonyítéka. 
 
 
Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Földtörténeti idő, földtörténeti időszak, ősidő, előidő, meteorit, radioaktív 
anyag, tűzhányó, ősi földkéreg, gömbhéj, vulkanizmus, őslégkör, ősi lemez-
tektonikai folyamatok, kontinens, hegységképződés, ősföld, ősmasszívum, 
kratogén, kraton, földrész, kontinens, gondwana, Kaledóniai-óceán, Uráli-
óceán, Ős-Tethys-óceán, Ős-Csendes-óceán, orogenezis, Kaledóniai-orogene-
zis, Variszkuszi-orogenezis, Pangea, kambrium, ordovícium, szilur, devon, 
karbon, perm, pacifikus- (csendes-óceáni) orogenezis, Eurázsiai-orogenezis, 
triász, jura, kréta, harmadidőszak, paleocén, eocén, oligocén, miocén, pliocén, 
negyedidőszak, kémiai evolúció, makromolekulák, abiogén, metastabil, örökí-
tőanyag, prokarióta, evolúció, természetes szelekció, Darwin, pro- és eukari-
óta, növény, állat, gomba, gerinctelen, gerinchúr, gerinces, ivaros és ivartalan 
szaporodás, külső és belső váz, légzés, keringés, sejt, szövet, szerv, zöldszín-
test, zöld-, barna-, vörösmoszatok, mohák, harasztok, nyitva- és zárvatermők, 
haszonnövény, bőr-, szállító-, támasztó-, alapszövet, gyökér, szár, levél, virág, 
termés, gomba, gombafonál, hifa, spóra, parazita, egysejtű, állati sejt, szerv-
rendszer, egysejtű állatok, szivacsok, csalánozók, lapos- és gyűrűsférgek, pu-
hatestűek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek, elő-, fél- és fejgerinchúrosok, körszájúak, 
halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök. 

 
 
7. évfolyam/4. epocha 
A tematikai egység óra címei: 
1. A vízmolekula tulajdonságai 
2. A térfogat, a hőmérséklet és a nyomás 
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3. A víz előfordulása és körforgása 
4. Óceánok és tengerek 
5. Tavak és vízfolyások 
6. A „Mi vizünk” és Időjárás napló 
7. A légkör felépítése 
8. A gázok tulajdonságai és a légnyomás 
9. A légkört alkotó gázok 
10. Időjárás – hőmérséklet és csapadék 
11. Időjárás - a levegő mozgása 
12. Időjárás – légtömegek és frontok 
13. Meteorológia 
14. A nagy földi légkörzés 
15. Záródolgozat 
 
Tematika egység/ 
Fejlesztési cél Víz és a levegő Órakeret 

30 óra (15 epocha) 
A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva: kémia, 
fizika, földrajz 
Előzetes ismeretek Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz körfor-

gása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és időbeli vál-
tozásai. A Föld gömb alakjának következményei. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az anyag, energia, információ kapcsán a gázok tulajdonságai, a modellek 
használata és szerepe a valóság leírásában. 
 
Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító tényezők 
közötti kölcsönhatások alapján. A légkör, mint rendszer folyamatainak a 
Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és képesség kialakí-
tása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az emberi tevékenység lég-
köri folyamatokra gyakorolt hatásainak bemutatásával, a személyes felelős-
ség és cselekvés szükségességének felismertetésével. A lokális és a globális 
kapcsolatának beláttatása a helyi károsító folyamatok globális veszélyforrá-
sokká válásának példáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerte-
tése, a helyes és mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 
 

Problémák, jelensé-
gek, gyakorlati alkal-
mazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazá-
sok: 
 
A víz három halmazál-
lapotának megjelenése a 

A víz földi életben betöltött átfogó szerepé-
nek megértése. A vízkörforgalom legfonto-
sabb lépéseinek értelmezése a halmazálla-
pot-változások részecske szintű magyaráza-
tának segítségével, a változások leírása az 

Magyar nyelv és irodalom: 
irodalmi szövegek (versek, 
szépprózai leírások) a víz-
ről. 
Matematika: nagyságren-
dek, halmazok képzése. 
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Földön. A víz rendha-
gyó tulajdonságainak je-
lentősége a földi élet 
szempontjából. 
 
Mi található a leveg-
őben? Miben 
különbözik a szen-
nyezett és a tiszta le-
vegő? 
 
Miből keletkeznek a fel-
hők? Hogyan magyaráz-
hatjuk a vízkörforgás lé-
péseit kémikus szem-
mel? Hová lesz a pocso-
lya? 
 
Miért használható a nit-
rogén védőgázként? Mi-
től nemes a nemesgáz? 
Hogyan segíti az oxigén 
az égést? Létezhet-e élet 
oxigénszegény környe-
zetben? Miért nem 
égünk el levegőben? 
Hogyan változnak az 
anyagok a levegőn való 
állás következtében? 
Ismeretek: 
 
Kísérletek alapján a víz 
felületi feszültségének, 
különböző folyadékok 
forráspont-különbségé-
nek leírása. 
A vízmolekula szerke-
zete (kötéstípus, alak, 
polaritás), a víz különle-
ges tulajdonságai és a 
másodrendű kötések 
összefüggései. 

egyedi részecske szemszögéből. A vízburok 
tulajdonságai és mozgásai. 
 
Adatok gyűjtése a Föld vízkészletére és 
megoszlására vonatkozóan, ezek táblázatos 
és grafikus megjelenítése. Táblázatos és 
grafikus adatok leolvasása, elemzése. 
 
A vízburok tagolódása, az elemek kapcso-
lódásának, egymáshoz való viszonyának 
megértése (világtenger, óceánok, tengerek); 
a tengerek típusainak, jellemzőinek bemu-
tatása példák alapján. A sós és az édes víz 
eltérő tulajdonságai, következményeinek 
bemutatása. A tengervíz sótartalmát befo-
lyásoló tényezők földrajzi összefüggései-
nek értelmezése. 
 
A hullámzás kialakulása és jellemzői, kap-
csolata a parttípusokkal.  
A tengeráramlást kialakító tényezők össze-
függéseinek bemutatása; a hideg és a meleg 
tengeráramlások példái; a tengeráramlás ég-
hajlat módosító szerepének bemutatása pél-
dákban. A tengerjárást kialakító tényezők 
összefüggései, a jelenség kapcsolata a tor-
kolattípusokkal. 
 
A felszín alatti vizek 
A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk 
folyamatának, összefüggéseinek bemuta-
tása. 
 
A felszíni vizek 
A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és 
a vízhozam összefüggéseinek felismerése. 
A tómedencék kialakulásának típusai pél-
dák alapján; a tavak pusztulásához vezető 
folyamatok, illetve azok összefüggéseinek 
bemutatása. 
 
A víz és a jég felszínformáló munkája 
A tenger és a folyóvíz felszínformáló mun-
káját befolyásoló tényezők megismerése; 

Egyenes és fordított ará-
nyosság, függvények. Szá-
zalékszámítás, matemati-
kai eszköztudás alkalma-
zása. 
Informatika: az adatok és 
eredmények rögzítésének, 
értékelésének módjai. Di-
gitális információforrások 
használata, informatikai 
eszközök használata.  
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A légnemű anyagok 
csoportosítása: gáz, gáz-
keverék, füst, köd, üle-
pedő és szálló por.  
A nemesgázok és a nit-
rogénmolekula stabilitá-
sának oka, ezeknek a 
gázoknak a fizikai tulaj-
donságai, felhasználá-
suk.  
Az oxigén tulajdonságai 
és a láng szerkezete.  

épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; 
a folyók építő és pusztító munkája követ-
kezményeinek bemutatása, felszínformálási 
összefüggéseinek megismerése. 
A belföldi és a magashegységi jég felszín-
formáló munkájának összevetése, jellem-
zése.  
Jellemző felszínformák felismerése képe-
ken, következtetés kialakulási folyamatra. 
 
A karsztosodás 
A karsztosodás folyamatának bemutatása, a 
tényezők közötti összefüggések felisme-
rése.  
A felszíni és felszín alatti karsztformák jel-
lemzése; a jellemző felszínformák felisme-
rése képeken, terepen, következtetés a ki-
alakulás folyamatára. 
 
Egyszerű eszközök biztonságos használata, 
eszközkészítés. 
Jelenségek megfigyelése, változók azonosí-
tása. 
Mérési eljárások tervezése, következtetések 
levonása. 
Kísérletek önálló végzése. 
A levegő, mint homogén gázkeverék és he-
terogén rendszer értelmezése. A füst és köd 
értelmezése kvázi-heterogén rendszerként. 
A szilárd szemcsék méretének elhelyezése 
méretskálán a szálló por, füst és ülepedő por 
példáján. 
Modellalkotás a gázok tulajdonságainak ér-
telmezésére. A modellek összevetése a gá-
zokkal kapcsolatos köznapi és kísérleti ta-
pasztalatokkal. Párhuzam keresése a model-
lezés tapasztalatai és az érzékszervi megfi-
gyelések között. 
 
A légkör anyagai és szerkezete  
A légkört felépítő anyagok csoportosítása, 
az egyes anyagok légköri folyamatokban 
betöltött szerepének megismerése. 
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A légkör tartományainak jellemzése, jel-
lemzőik összehasonlítása, szerepük értéke-
lése a földi élet és a gazdaság szempontjá-
ból.  
 
Egyszerű számítások a térfogatszázalék és a 
moláris térfogat alkalmazásával. 
Az egyes gázok felhasználásának, alkalma-
zásának, élettani hatásának szerkezeti ma-
gyarázata. 
Csapadékképződési folyamat vizsgálata és 
értelmezése részecskeszinten, illetve az old-
hatóság fogalmával. 
 
A felhő- és csapadékképződés 
A felhő- és csapadékképződés feltételei, 
összefüggései, a folyamat bemutatása 
A levegő nedvességtartalmához és a csapa-
dékképződéshez kapcsolódó számítási fel-
adatok megoldása. 
A talaj menti és a hulló csapadékok típusai-
nak jellemzése, a csapadék gazdasági jelen-
tőségének ismertetése példákkal. 
 
A levegő felmelegedése 
A levegő felmelegedésének folyamata, tör-
vényszerűségei; folyamatábra elemzése, 
hőmérséklet változásához kapcsolódó egy-
szerű számítási feladatok megoldása. 
A felmelegedést meghatározó és módosító 
tényezők, hatásuk gazdasági-energetikai 
hasznosíthatóságának példái.  
 
Időjárás, időjárási frontok 
Az időjárás és a mindennapi élet 
kapcsolatának bemutatása. Szöveges és 
képi időjárás-előrejelzés értelmezése; 
következtetés-levonás időjárási adatokból.  
A hideg és a meleg front összehasonlítása, 
jellemző folyamataik bemutatása, példák a 
mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  
Felkészülés az időjárás okozta 
veszélyhelyzetekre, a helyes és másokért is 
felelős magatartás kialakítása.  
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A levegő mozgása  
A légnyomás változásában szerepet játszó 
tényezők megnevezése; a légnyomás és a 
szél kialakulásának összefüggései.  
A nagy földi légkörzés rendszerének 
bemutatása; szélrendszerek jellemzése. 
A monszun szélrendszer kialakulásában 
szerepet játszó tényezők bemutatása, a 
mérséklet és a forró övezeti monszun 
összehasonlítása; a jellegzetes helyi szelek 
és a mindennapi életre gyakorolt hatásuk 
bemutatása példák alapján. 
A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, 
az időjárás alakításában betöltött szerepük 
igazolása.  

Kulcsfogalmak/fogalmak Polaritás, poláris kovalens kötés, másodrendű kötés, hidrogénkötés, 
halmazállapotok, felületi feszültség, fajlagos hőkapacitás, fizikai tulaj-
donság, felületaktív anyagok, fajhő, térfogat, hőmérséklet, nyomás, 
hidrosztatikai nyomás, légnyomás, édes víz, sós víz, kötött víz, jég, 
vízgőz, ivóvíz, párolgás, forrás, lecsapódás, csapadék, beltenger, pe-
remtenger, szárazföldi vízgyűjtő tavak, hullámzás, hullámtörés, abrá-
zió, hullámnyomás, tengerjárás, dagály, apály, dagálymagasság, ten-
gerjárás, szökőár, vakár tó, glint tó, fjordos tó, végmoréna tó, tenger-
szem, kártó, fertő, mocsár, láp, vízfolyás, vízzáró réteg, víztartó réteg, 
talajnedvesség, talajvíz, talajvízforrás, rétegvíz, rétegforrás, vízháló-
zat, vízgyűjtő terület, vízválasztó, kontinentális vízválasztók, lefolyás-
talan terület, vízhozam, vízállás, vízjárás, tölcsértorkolat, deltatorkolat, 
felszín alatti víz, homoszféra, heteroszféra, mezoszféra, állandó gáz, 
változó gáz, erősen változó gáz, nitrogén, oxigén, ózon, széndioxid fi-
zikai, kémiai tulajdonságai, előfordulása, üvegház gázok, abszolút pá-
ratartalom, relatív páratartalom, harmatpont, kondenzációs magvak, 
harmat, dér, zúzmara, főn szél, fátyolfelhő, gomolyfelhő, zivatarfelhő, 
rétegfelhő, napi hőingás, átlaghőmérséklet, éves hőingás, napsütéses 
órák száma, szél, Coriolis-hatás, légtömeg, meleg front, hideg front, 
okklúziós front, veszteglő front, hurrikán, tájfun, orkán, meteorológia.  

 
 
7. évfolyam/5. epocha 
A tematikai egység óra címei: 
1. Tömegmérés 
2. Anyagmennyiség és moláris tömeg 
3. Kémiai reakciók tömegmegmaradása 
4. Kémiai egyenletrendezés 



417 
 

5. Számítási feladatok 
6. Oldatkészítés 
7. Oldhatóság, kristályosítás 
8. Koncentráció 
9. Oldódási sebesség 
10. Oldódást, elegyedés kísérő hőmérséklet-változások 
11. Savak, bázisok, indikátorok 
12. Kémhatás vizsgálata 
13. Közömbösítés  
14. Savas eső 
15. Záródolgozat 
 
Tematika egység/ 
Fejlesztési cél Mérések és számolások 

Órakeret 
30 óra (15 epocha) 

A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva:fizika, 
kémia, földrajz 
Előzetes ismeret Halmazállapotok, halmazállapot-változás. 

Részecskeszintű modellek alkalmazása. 
Oldatok, fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. 
Kémiai változás, vegyjel, képlet. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A természettudományos megismerés módszertanához illeszkedve a mérés 
folyamatának végig vitele. A mérés alapvető szerepének beláttatása az 
anyagok megismerésében, jellemzésében. Kreativitás, ötletesség fejlesz-
tése. Az együttműködés fejlesztése csapatmunka során. A kézügyesség, az 
eszközhasználat biztonságának fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, isme-
retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
Tömeg mértékének származ-
tatása súlyból (rugós eszkö-
zök). Digitális mérlegek. Na-
gyon nagy és nagyon kicsi tö-
megek mérése. Tömeg és ki-
terjedés összehasonlítása. 
Az oldódás vizsgálata, megfi-
gyelése és magyarázata a ré-
szecskemodell segítségével. 
Az oldódás hőmérsékletfüg-
gésének vizsgálata, az adatok 
rögzítése és ábrázolása. A „jól 

Tömeg és súly fogalmának szétvá-
lasztása.  
A tömeg mérése: 
tömegmérés ismert tömeggel való 
összehasonlítással (kétkarú mérle-
gek). 
Egyszerű matematikai számítások 
elvégzése. 
Információk keresése, adatgyűjtés 
az interneten. 
Közelítés, becslés, nagyságrendek 
átlátása. 
Kísérletek, megfigyelések önálló el-
végzése, az adatok rögzítése, követ-
keztetések levonása. 

Matematika: egyszerű ará-
nyok számítása, halmazok 
képzése. 
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oldódik” kifejezés eltérő értel-
mezései, az oldódás mértéké-
nek és sebességének megkü-
lönböztetése. 
Minden anyag savas-e, ami 
savanyú? Mit mutat meg a 
pH-érték? 
 
Ismeretek: 
A tömeg. 
A tömeg fogalma. Mértékegy-
ségek, mérési pontatlanságok. 
 
Az oldódás folyamata, az ol-
dószer és az oldott anyag, a 
„hasonló a hasonlóban” elv, a 
telített és telítetlen oldat fo-
galma, az oldódás hőmérsék-
letfüggése. 
 
A hőmérséklet mérésének, 
mértékegységének ismerete. 
 
Kémhatás, indikátor. A sav, 
bázis fogalma, az erős és 
gyenge sav/bázis. A pH-skála. 
Az indikátorok működése, a 
növényi indikátorok 
(antociánok, kurkuma). 
Sóképzés, közömbösítés, 
semlegesítés. 

 
Annak felismerése, hogy az érzék-
szervi tapasztalat még nem maga a 
következtetés és fordítva. 
Önálló feljegyzés készítése megfi-
gyelt jelenségről. 
Egyszerű eszközök biztonságos 
használata. 
Jelenségek megfigyelése, változók 
azonosítása. Mérési eljárások terve-
zése, következtetések levonása. 
 
 
Az oldódás vizsgálata, megfigyelése 
és magyarázata a részecskemodell 
segítségével. Makro- és 
részecskeszintű leírás a „hasonló a 
hasonlóban” elvvel kapcsolatos 
vizsgálatokról. 
 
Kristályképződés és csapadékkép-
ződés összehasonlítása, vizsgálatok 
alapján. 
A kémiai és a fizikai változások ösz-
szehasonlítása, megkülönböztetése.  
Egyszerű számítások végzése ve-
gyületek tömegszázalékos összeté-
telével kapcsolatban. 
 
Az endo- és exoterm reakciók vizs-
gálata, energiadiagramja, Hess-té-
tel. 
Köznapi anyagok kémhatásának 
vizsgálata indikátorral. A víz amfo-
ter jellegének értelmezése a sav-bá-
zis fogalom segítségével. A pH-ská-
láról két oldat egymáshoz viszonyí-
tott savasságának, illetve lúgosságá-
nak leolvasása. A pH-értékük alap-
ján köznapi életből ismert anyagok 
kémhatásának összehasonlítása. A 
színváltozás kémiai okának egy-
szerű magyarázata. Az indikátorok 
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alkalmazása. Közömbösítési reak-
ciók elvégzése, értelmezése, egyen-
letek írása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Tömeg, súly, tömegmérés, mérleg, kétkarú mérleg, digitális mérleg, 
analitikai mérleg, mértékegység, anyagmennyiség, moláris tömeg, 
relatív tömeg, kémiai reakciók, egyenletrendezés, tömegmegmara-
dás, oldat, oldószer, oldott anyag, telített, telítetlen, túltelített oldat, 
tömegszázalék, térfogatszázalék, oldhatóság, hígítás, kristályosítás, 
koncentráció, oldódási sebesség, reakciósebesség, endoterm-, exo-
term reakció, sav, bázis, protonátmenet, kémhatás, indikátor, termé-
szetes indikátorok. 

 
 
8. évfolyam/1. epocha 
 A tematikai egység óra címei: 
1. Élő közösségek 
2. Anyag és energia az ökoszisztémában 
3. Az élő közösségek változása, a bioszféra története 
4. Az éghajlat 
5. A forró éghajlati öv 
6. A mérsékelt éghajlati öv  
7. Hideg éghajlati öv 
8. Függőleges övezetesség  
9. Tengerek élővilága 
10. Extrém állatok 
11. Expedíció/távoli tájak élővilága 
12. Expedíció/távoli tájak élővilága 
13. Expedíció/távoli tájak élővilága 
14. Expedíció/távoli tájak élővilága 
15. Záródolgozat 
 
Tematika egység/ 
Fejlesztési cél Éghajlat és élővilág 

Órakeret 
30 óra (15 epocha) 

A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva:biológia, 
földrajz 
Előzetes ismeret Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés jelen-
ségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és időbeli 
változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző kölcsönhatá-
sok megismerése. 



420 
 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemeinek 
példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az éghaj-
lati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetesség ele-
meinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató ábrák 
(diagramok, modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.  
A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a tár-
sadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti követ-
kezményeik meglátása példákban).  
Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellemzési 
algoritmusának megismertetése.  
 
A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, 
az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése során. 
Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti köl-
csönhatások típusain keresztül. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Mely fajok és miért élnek közös 
élőhelyen? Milyen 
kölcsönhatások kapcsolják 
össze az együtt élő fajokat? 
 
Miért élhetnek fenyők, illetve 
örökzöld növények a mediter-
rán és az északi mérsékelt ég-
hajlaton is? 
Miben hasonlít a sivatagi, il-
letve a hideg égövi állatok túl-
élési stratégiája? 
Miben mások a szárazföldi és a 
vízi élőhelyek környezeti fel-
tételei? 
Ismeretek: 
Egyed feletti szerveződési 
szintek leírására szolgáló 
néhány módszer. A populáció 
és életközösség (társulás) 
fogalma, jellemzői. 

Az élőlények közötti kapcsolatok 
rendszerének elemzése. 
 
A biológiai rendszerek térbeli és 
időbeli változásait leíró grafiko-
nok, diagramok értelmezése. 
Mennyiségi és minőségi változá-
sok okainak elemzése. 
Struktúra és funkció összefüggé-
seinek elemzése egyed fölötti 
szerveződési szinteken. 
 
Éghajlati alapismeretek  
Az éghajlati elemek, az éghajla-
tot alakító és módosító tényezők 
érvényesülésének felismerése, 
magyarázata; az éghajlat öveze-
tességét kialakító tényezők értel-
mezése; éghajlati diagram olva-
sása. 
 
A forró övezeti földrajzi-környe-
zeti kapcsolatok feltárása  

Matematika: matematikai 
modellek (gráfok, függvé-
nyek, függvényábrázolás, 
statisztikai elemzések). Al-
goritmus követése, értelme-
zése, készítése; Változó 
helyzetek megfigyelése; a 
változás kiemelése (analí-
zis). 
Adatok gyűjtése, rendezése, 
ábrázolása. 
Informatika: adatgyűjtés az 
internetről, időjárási 
térképek, előrejelző 
rendszerek. 
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Populáción belüli és populációk 
közti kölcsönhatások: a szabá-
lyozás megvalósulása a populá-
ciók és a társulások szintjén. 
Példák az életközösségekben 
zajló anyagkörforgásra (szén, 
nitrogén), az anyag és energia-
forgalom összefüggésére.  
Táplálékpiramis (termelő-, fo-
gyasztó-, lebontó szervezetek). 
Táplálkozási hálózatok (bioló-
giai produkció, biomassza). 
A környezeti tényezők (fény, 
hőmérséklet, levegő, víz, talaj) 
hatása a növényzet kialakulá-
sára. 
A víz szerepe a földi élet szem-
pontjából (testalkotó, élettér, 
oldószer).  
Példák az élőlényeknek a ma-
gas hőmérséklethez való alkal-
mazkodásra.  
Az életközösségek vízszintes és 
függőleges rendeződése, mint a 
környezeti feltételek optimális 
kihasználásának eredménye. 
A forró éghajlati öv jellegzetes 
biomjainak jellemzése (területi 
elhelyezkedés, kialakulásuk 
okai, főbb növény- és állattani 
jellemzői). 
Fajok közötti jellegzetes köl-
csönhatások (együttélés, ver-
sengés, élősködés, táplálkozási 
kapcsolat) a trópusi éghajlati öv 
életközösségeiben. 
A biológiai óra.  
A mérsékelt éghajlati övezet 
biomjainak (keménylombú er-
dők, lombhullató erdőségek, fü-
ves puszták jellemzői) jellem-
zése: földrajzi helye, legjellem-
zőbb előfordulása, környezeti 

Esőerdővidék (a felszálló lég-
áramlás következménye, jellem-
zői, erdőirtás és termőföld-eró-
zió).  
Szavannavidék (az évszakos eső-
zés következményei, legelőváltó 
gazdálkodás, az elsivatagosodás 
folyamata); sivatag (a leszálló 
légáramlás uralma, jellemzői, 
napenergia-készlet).  
 
A mérsékelt övezeti földrajzi-
környezeti kapcsolatok értelme-
zése  
A mediterrán táj és a mediterrán 
gazdálkodás jellemzése.  
A természetföldrajzi jellemzők a 
földrészek belseje felé való válto-
zásának felismerése a valódi 
mérsékelt övben, a füves terüle-
tek és a vegyes szántóföldi gaz-
dálkodás összefüggéseinek be-
mutatása.  
A tajgavidék és az erdőgazdálko-
dás jellemzése. 
 
A hideg övezeti földrajzi-környe-
zeti kapcsolatok feltárása  
A megvilágítás évszakos különb-
sége következményének felisme-
rése a szélsőséges természeti vi-
szonyokban.  
 
A függőleges földrajzi övezetes-
ség  
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. 
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feltételei, térbeli szerkezete, jel-
legzetes növény- és állatfajok. 
A mérsékelt öv biomjainak jel-
legzetes növényei és állatai.  
A mediterrán táj és a mediterrán 
gazdálkodás jellemzése.  
A természetföldrajzi jellemzők 
a földrészek belseje felé való 
változásának felismerése a va-
lódi mérsékelt övben, a füves 
területek és a vegyes szántó-
földi gazdálkodás összefüggé-
seinek bemutatása.  
A tajgavidék és az erdőgazdál-
kodás jellemzése. 
 
A hideg éghajlati övezet 
biomjainak jellemzése az ext-
rém környezeti feltételekhez 
való alkalmazkodás szempont-
jából.  
A világtenger, mint élőhely: 
környezeti feltételei, tagoló-
dása.  
A világtengerek jellegzetes élő-
lényei, mint a vízi környezeti 
feltételekhez való alkalmazko-
dás példái.  
Az életközösségek belső kap-
csolatai, a fajok közötti köl-
csönhatások konkrét típusai. 
Anyag- és energiaáramlás a ten-
geri életközösségekben. 
 
 
Kulcsfogalmak/fogalmak Ökológia, környezeti tényező, tűrőképesség, szűktűrésű, tágtűrésű, 

ökológia, egyed feletti szerveződési szint, biom, társulás, populáció, 
szimbiózis, kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, specialista, ge-
neralista, bioszféra, ökoszisztéma, diverzitás, termelő, elsődleges bi-
ológiai produkció, elsődleges fogyasztó, másodlagos fogyasztó, har-
madlagos fogyasztó, táplálkozási piramis, lebontó, táplálkozási háló, 
aszpektus, pionír faj, zárótársulás, szukcesszió, tömeges kihalás, Gaia 
hipotézis, forró éghajlati öv, trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, 
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trópusi sivatag, elsivatagosodás, keménylombú erdő, lombhullató 
erdő, füves puszta, tajga, tundra, plankton. 

 
 
8. évfolyam/2. epocha 
A tematikai egység óra címei: 
1. A Kárpát-medence kialakulása 
2. Topográfiai ismeretek 
3. A Kárpát-medence felosztása 
4. A Kárpát-medence éghajlata  
5. A Kárpát-medence növényzete 
6. Hazánk tájai 
7. A Kárpát-medence népessége  
8. Magyarország gazdasági szerkezete 
9. A hazai gazdaság főbb működési területei 
10. Magyarország kulturális értékei 
11. Kárpát-medence projekt 
12. A hazánkkal szomszédos országok földrajza . A Kárpát-medence magashegységi keretének 
országai 
13. A keleti termékeny vidékek országai 
14. A déli hegyvidékek országai 
15. Záródolgozat 
 
Tematika egy-
ség/ 
Fejlesztési cél 

A Kárpát-medence Órakeret 
30 óra (15 epocha) 

A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva:földrajz 
Előzetes isme-
ret 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító tényezők, a 
vízhálózat.  

A tematikai 
egység neve-
lési-fejlesztési 
céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett föld-
rajzi következményeinek, az ember életmódját meghatározó feltételeknek az ösz-
szekapcsolásával, illetve prognosztizálással. 
A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai tervezéssel 
társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban tanári útmutatással. 
Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környezeti folya-
matok elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az ember környezet-át-
alakító tevékenysége).  
A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak 
együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjektív korlátainak 
felismertetésével.  
A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás készítésével. 
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A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kialakítása kü-
lönböző típusú térképek információforrásként való használatában (közölt infor-
mációk felismerése, értelmezése, felhasználása).  
 

Problémák, 
jelenségek, 
gyakorlati 
alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egy-
sége  
 
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 jellegzetes-
ségei, az azokból adódó környezeti különbségek, 
veszélyhelyzetek értelmezése.  
 
A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egy-
sége 
 
A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a táj-
átalakításnak és következményeinek az ok-okozati 
rendszerű megismerése, prognosztizálása.  
A Kárpát-medencei népesség összetételének 
értelmezése, a Magyarország határán túli néprajzi 
tájegységek és földrajzi alapú népszokásaik 
megismerése. 
Népesség és településhálózat  
A népességfogyás értelmezése; a népességszám-
csökkenés és a társadalom öregedése okainak, kö-
vetkezményeinek feltárása; népességszerkezet 
megismerése.  
A településfajták, a településhálózat átalakulásának 
értelmezése; lakókörnyezetek és életmódbeli jel-
lemzők (nagyvárosi, városi, falusi települések, ter-
mészeti, épített és emberi környezet, gazdasági, 
szociális eltérések). 

Hon- és népismeret: nem-
zeti kultúra, néprajzi cso-
port, népszokások. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
szöveges információgyűj-
tés. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
Népesedési ciklus, infra-
struktúra-fejlődés a törté-
nelmi Magyarországon. 
Trianoni szerződés, 
elszakított országrészek. 
Szovjetunió. Jugoszlávia, 
délszláv háború. 
Matematika: Modellek 
megértése. Adatok jegy-
zése, ábrázolása. 
 
Informatika: internetalapú 
szolgáltatások használata. 
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A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó 
súlyuk okainak elemzése; a falusias térségek vál-
sághelyzetének, felzárkózásuk lehetőségeinek 
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 bemuta-
tás). 
Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmi-
szerek, ételek; a hagyományok földrajzi alapjai. 
A magyar mezőgazdaság helye a globális gazda-
ságban, európai integrációban. 
A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommu-
nikációs ágazat) szerepe, jövőbeli lehetőségei.  
A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és in-
foparkok szerepe. 

Kulcsfogalmak/fo-
galmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, domborzat, térkép, méretarány, sze-
szélyes időjárás, földhőenergia, biomassza, fogyó társadalom, menekültstá-
tusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasztói ko-
sár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, 
falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar , vízjárás, aszályve-
szély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kultúrpuszta, 
szikesedés, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, infopark, hor-
dalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegység-
közi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás, világörökségi védett-
ség. 

Topográfiai fogal-
mak 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok, Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence, 
Király-hágó, Vereckei-hágó, Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szé-
kelyföld, Őrvidék, Partium. 
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8. évfolyam/3. epocha 
A tematikai egység óra címei: 
1. Az északi félteke kontinenseinek kialakulása 
2. Európa természeti képe 
3. Észak- és Mediterrán-Európa országai 
4. Atlanti-Európa országai 
5. Kelet- és Közép-Európa országai 
6. Ország összehasonlítás 
7. Ország bemutató 
8. Ázsia természeti képe 
9. Ázsia nagyjai, Kína és India 
10. Olajországok 
11. Japán csúcstechnika? 
12. Észak-Amerika természeti képe 
13. Észak-Amerika társadalom földrajza 
14. Az Egyesült Államok 
15. Záródolgozat 
 
Tematika egység/ 
Fejlesztési cél Az északi félteke Órakeret 

30 óra (15 epocha) 
A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva:földrajz 
Előzetes ismeret A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a földtörté-

neti időben. 
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb ter-
mészeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. A földrajzi 
övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának használata. A föld-
részek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-
lesztési céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a kontinensek, az eltérő 
élőhelyek közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok okainak és kö-
vetkezményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált szemlélet fejlesztése az is-
mert világ folyamatos tágulása a fejlődésben máig érzékelhető hatásainak, va-
lamint a természeti és gazdasági körülmények, hagyományok gondolkodásmó-
dot, életmódot befolyásoló hatásának felismertetésével. 
A tenger meghatározó szerepének felismertetése a parti országok életében, az 
idegenforgalom feltételeinek megértetése, gazdasági-társadalmi hatásainak fel-
ismertetése. 
Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való leírás ké-
szítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. 
A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti problémái-
nak irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával 

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Európa általános természetföldrajzi képe  Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: A természeti 
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Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következ-
ményeinek, a domborzati adottságok következményeinek és a 
nagytájak mozaikjának megismerése. 
Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 
természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A ter-
mészeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-
gazdasági életben. 
 
Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai  
Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társada-
lom gazdasági következményeinek megismerése. 
Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felisme-
rése, az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélkü-
liség) értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkeze-
tének térképezése. 
Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 
térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamat-
ban. 
 
A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai né-
pek életében  
A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel össze-
kötő szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 
 
Észak-Európa földrajza 
Az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő jel-
legű természeti tájak, az adottságaikhoz igazodó munkamegosz-
tás modellezése; országai jóléte, gazdagsága okainak, összetevő-
inek értelmezése. 
 
Mediterrán-Európa földrajza  
Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a ki-
kötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének 
megalkotása.  
 
A Balkán-térség  
A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modelle-
zése; a kultúrák találkozási következményeinek felismerése pél-
dákban. 
 
Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái  
A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése.  
A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fo-
gyása következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari 

adottságok és a történelmi ese-
mények kapcsolata.  
Európa, mint évszázadokon át a 
Föld legfejlettebb és vezető tér-
sége; az integráció története, in-
tézményrendszere; infrastruktúra 
és fejlődés. 
Gyarmatosítás, ókori öntözéses 
kultúrák. Amerika meghódítása. 
Urbanizáció, technológiai fejlő-
dés. 
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körzetek átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet mo-
dernizációjának értelmezése.  
 
Nyugat-Európa meghatározó országai  
Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító 
elemzéssel.  
Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhe-
lye és a profilt váltó iparvidékek). 
Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyomá-
nyainak, a modern ipar kialakulásának földrajzi összefüggései). 
 
Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között  
A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés társadalom-
földrajzi következményeinek felismerése. A termelési kapcsolat-
rendszerek (ásványi nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és 
feldolgozóipari ágazatok; energiagazdaság, erdőgazdálkodás és 
fafeldolgozás; eltérő célú mezőgazdasági termelés) megértése. 
Oroszország: Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű termé-
szeti és társadalmi alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek. 
 
A hegyvidéki Közép-Európa 
A közép-európai magashegyvidék társadalmi életet befolyásoló 
hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforga-
lom meghatározó szerepének igazolása. 
 
A medencei Közép-Európa  
A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása 
a Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidé-
kein, középhegységi tipikus tájain.  
 
Ázsia 
A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változa-
tos éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kont-
rasztjának, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek 
(földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes 
magatartás megismerése.  
Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés következ-
ményeinek megértése 
Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a 
forró és a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses mon-
szungazdálkodás modellezése. 
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Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kiala-
kulási okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kul-
túrák, a világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befo-
lyásoló szerepének felismerése példákban. 
Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési 
és gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technoló-
giaátvitel-folyamat értelmezése. 
Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazda-
sági alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan ipa-
rosodott országok, új gazdasági hatalmak megismerése.  
 
Észak-Amerika 
A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt 
gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése.  
Észak-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 
A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i 
zártság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. 
Az aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megis-
merése, a vízrendszer-hasznosítás modellezése. 
A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a né-
pességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrá-
nyok felismerése példákban.  
A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a tele-
pülés-együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatá-
nak értelmezése példákban.  
Amerikai Egyesült Államok, mint világgazdasági vezető hata-
lom. 
A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség 
átalakulásának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). 
Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fej-
lődési út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése. 
Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Északi félteke, kontinens, kontinensvándorlás, eljegesedés, Kaledóniai-, va-
riszkuszi- és alpi hegységképződés, fjord, moréna, kikötőövezet, üdülőövezet, 
karsztvidék, tengeri bányászat, időjárási front, vízerőmű, földhőerőmű, keres-
kedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazdaság, földbérleti rendszer, mezőgaz-
dasági szövetkezet, munkamegosztás, vendégmunkás, munkaerő vándorlás, 
időszakos idegenforgalom, olasz ipari háromszög, multikulturalizmus, átala-
kuló ipari körzet, természetátalakítás, katonai és politikai nagyhatalom, terv-
gazdálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdál-
kodás, energiagazdaság, hegyi turizmus, őslakos, bevándorló. 

Topográfiai fo-
galmak 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pireneusi 
(Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília, Balti-ősföld, Balkán-, 
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Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék, Ve-
zúv, Pó, Norvégia, Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, bányavidék, 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, kultúrtáj, Alpok, Kau-
kázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-medence, Kelet-eu-
rópai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld, Ruhr-vidék, Szilézia, 
Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Volga, Orosz-
ország, Svájc, Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó, 
Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd, 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, Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusz-
táni-, 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, Sang-
haj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi, Kanadai-ősföld, Atlasz, Appalache, 
Sziklás-hegység, Mexikói-fennsík, Mississippi-fennsík, Préri, Floridai- és Ka-
liforniai-félsziget,  Amerika részei, Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, 
Mississippi, Nagy-tavak, Panama-csatorna, Amerikai Egyesült Államok, Me-
xikó, Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, New Orleans, New York, Rio 
de Janeiro, San Francisco, Szilícium-völgy, Washington. 
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8. évfolyam/4. epocha 
A tematikai egység óra címei: 
1. A déli félteke kontinenseinek kialakulása 
2. Dél-Amerika természeti képe 
3. Dél-Amerika gazdasági jellemzői 
4. Ismerkedés Dél-Amerika országaival  
5. Dél-Amerika ország összehasonlítás 
6. Afrika természeti képe 
7. Afrika gazdasági jellemzői 
8. Ismerkedés Afrika országaival 
9. Ország bemutató 
10. Afrikai hírmondó 
11. Filmvetítés 
12. Afrikai hírmondó bemutatása 
13. Ausztrália 
14. A sarkvidékek  
15. Záródolgozat 
 
Tematika egység/ 
Fejlesztési cél A déli félteke Órakeret 

30 óra (15 epocha) 
A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva:földrajz 
Előzetes ismere-
tek 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a földtör-
téneti időben. 
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb 
természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. A föld-
rajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának használata. A 
földrészek és az óceánok megnevezése. 

Nevelési, fejlesz-
tési célok 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Dél-Amerika természetföldrajzi jellemzőiről 
a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről való tudás alkalma-
zásával.  
Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós tér-
beli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképolvasás ké-
pességének fejlesztése.  
A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jellem-
zői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gaz-
dasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők életmódot meg-
határozó szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbségeinek, okainak, 
társadalmi és környezeti következményeinek megláttatásával. Az országjel-
lemzés algoritmusának alkalmaztatása. 
A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és kör-
nyezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az emberiség 
közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, valamint a 
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hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való felismerteté-
sével.  
Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismertetésével. 
Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi jellemző-
iről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felismertetése a Föld fej-
lődéséről és az övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával. Ausztrá-
lia és a speciális életterek világgazdasági, a földrajzi tényezők életmódot meg-
határozó szerepének felismertetése összehasonlítás, információcsoportosítás 
és rendszerezés során.  

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmé-
nyek 

Kapcsolódási pontok 

Dél-Amerika 
A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlő-
dési múlt gazdaságot és életmódot meghatározó sze-
repének megismerése.  
Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehason-
lító elemzése. 
Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesz-
tése az országok, az eltérő élőhelyek közös és egyedi 
földrajzi-környezeti vonásainak, azok okainak és kö-
vetkezményeinek feltárásával. 
Az információfeldolgozás képességének fejlesztése 
ismeretekről való leírás készítésével segédeszközök 
használatával, tanári irányítással. 
 
Afrika természetföldrajza 
Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  
Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség 
következményeinek, valamint az ásványkincs- és 
energiahordozó-készletek területi és gazdasági ellent-
mondásosságának értelmezése. 
 
Afrika társadalomföldrajza  
Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népes-
ségrobbanás, a fiatal népesség és következményeinek 
összekapcsolása esetleírásokban (etnikai feszültsé-
gek, országok közötti és polgárháborúk). 
A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, 
ültetvényes, oázis- és legeltető gazdálkodás) és az 
azokhoz kötődő életmódok különbségeinek feltárása. 
Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, 
társadalmi, egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. mene-
kültek, járványok, túllegeltetés), ökológiai katasztrófa 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-
meretek: Nagy földrajzi felfedezések. Ha-
józás. 
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okozati megismerése, nemzetközi segítségnyújtás 
szükségességének felismerése. 
Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellent-
mondásainak megértése. 
 
Ausztrália 
Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottsá-
gok (sivatag és artézivíz-készlet, termékeny alföldek 
és hegyvidék) és következményeik ismerete. 
 
Sarkvidékek 
Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító föld-
rajzi jellemzése. 
Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Déli félteke, kontinens, kontinensvándorlás, őslakos, bevándorló, állandóan 
fagyos és tundraéghajlat, fahatár, jéghegy, ózonréteg, belföldi jégtakaró, ko-
rallzátony, jégsivatag.   

Topográfiai fo-
galmak 

Andok, Brazil-felföld, Amazonas- medence, Amazonas, Orinoco, Paraná, Pa-
nama-csatorna, Brazília, Mexikó, Venezuela, Brazíliaváros, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-
hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Melbourne, Perth, Sydney, Grönland, 
Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék (Antarktisz). 
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8. évfolyam/5. epocha 
A tematikai egység óra címei: 
1. Ember a bioszférában 
2. Túlnépesedés 
3. Elsivatagosodás, erdőirtás, éhínség 
4. A diverzitás csökkenése  
5. Talaj- és vízszennyezés 
6. Légszennyezés 
7. Természet- és környezetvédelem 
8. Nemzetközi Egyezmények 
9. Egyenlőtlenségek a világban 
10. Klímaváltozás 
11. Járványok 
12. Fenntartható fejlődés 
13. Környezetvédelmi kampány 
14. Természetvédelmi honlap vagy film 
15. Záródolgozat 
 

Tematika egység/ 
Fejlesztési cél A változó Föld 

Órakeret 
30 óra (15 
epocha) 

A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva: bioló-
gia, földrajz 
Előzetes ismeret Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét kör-

nyezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő természeti és 
társadalmi-kulturális értékei. A Világörökség részeként megnevezett értékek 
megismertetése; a geoszférák környezeti problémáinak feltárása. 

Nevelési, fejlesz-
tési célok 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly lehetőségé-
nek bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a fenntarthatóság iránti el-
kötelezettség megalapozása.  
A természet, mint megbecsülendő és védendő érték bemutatása a talaj példá-
ján. 
Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi-gazdasági folyamatok kö-
zötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés és fogyasztás elvének 
érvényesülése Földünk jövője szempontjából alapvető fontosságú. A lokális 
folyamat – globális következmény elv értelemében az egyén és a helyi közös-
ségek felelősségének belátása.  
A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a környezetbarát 
termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakítása, a témához kapcso-
lódó médiában elhangzó információk kritikus értelmezése.  
Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt tartó át-
alakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi körben egy-
aránt.  
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A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek sokszínűségé-
ben rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő magatartásforma kiala-
kítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos alkalmazása a mindennapi 
életben, és majd később a munka világában is. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások:  
Milyen következményekkel 
jár az erdők kiirtása? - Az el-
sivatagosodás veszélyei és 
következményei. 
 
 
Ismeretek: 
A Föld globális problémái: 
túlnépesedés, a világ élel-
mezése, fogyasztási szoká-
sok, anyag- és energiavál-
ság, környezetszennyezés, a 
környezet leromlása. 
Demográfiai és urbanizá-
ciós válság 
A népességrobbanás kiala-
kulása, következményei, a 
folyamat összefüggéseinek, 
területi jellemzőinek feltá-
rása. Eltérő népesedési fo-
lyamatok: csökkenő lélek-
számú és intenzíven nö-
vekvő társadalmak jellem-
zőinek bemutatása példá-
kon. 
A nagyvárosok terjeszke-
dése: az urbanizációs folya-
mat területi jellemzőinek, 
ellentmondásainak, társa-
dalmi-gazdasági következ-
ményeinek feltárása példák-
kal.  
 
Élelmezési válság 

A környezeti kár, az ipari és ter-
mészeti, időjárási katasztrófák 
okainak elemzése, elkerülésük le-
hetőségei. 
Az elsivatagosodás 
megakadályozásának lehetőségei 
– javaslatok, megvitatás. 
A lakókörnyezet közelében lévő 
életközösség megfigyelése: a le-
vegő-, a víz- és a talajszennyezés 
forrásainak, a szennyező anyagok 
típusainak és konkrét példáinak 
megismerése, vizsgálata. 
Példák megnevezése a fenntartha-
tóság és a talaj kapcsolatára kü-
lönböző éghajlati övekben; a talaj 
környezeti hatásjelző szerepének 
és a talajpusztulás mérséklési le-
hetőségeinek bemutatása példák 
alapján. 
 
Lehetséges projektmunka: helyi 
környezeti probléma felismerése, 
a védelemre vonatkozó javaslat 
kidolgozása. 
A fenntartható gazdálkodás 
biológiai feltételeinek 
megfogalmazása. 
 
Az egyén társadalmi szerepválla-
lásának lehetőségei, a tevékeny 
közreműködés példáinak bemuta-
tása. A helyi szerveződések, il-
letve a regionális és nemzetközi 

Matematika: táblázatok, rajzos 
modellek, diagramok, grafiko-
nok leolvasása, megértése. 
Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés - a szöveg egységei 
közötti tartalmi megfelelés 
felismerése; szövegben elszórt, 
explicite megfogalmazott 
információk azonosítása, 
összekapcsolása, rendezése. 
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Az élelmiszertermelés és -
fogyasztás területi ellent-
mondásainak felismerése. A 
fokozódó mezőgazdasági 
termelés környezeti hatásai-
nak igazolása példákkal. 
A bioszféra és a talaj sérülé-
kenységének felismerése. A 
genetikailag módosított ter-
mékek előállításának, elter-
jedésének lehetséges hatá-
sai. A biogazdálkodás jel-
lemzése.  
A mind nagyobb mértékű 
fogyasztás és a gazdasági 
növekedés következményei. 
 
Az élőhelyek pusztulásának, 
azon belül az 
elsivatagosodásnak az okai 
és következményei. 
A természetvédelem hazai 
lehetőségei, a biodiverzitás 
fenntartásának módjai. Az 
emberi tevékenység 
életközösségekre gyakorolt 
hatása, veszélyeztetettség 
formái és a védelem 
lehetőségei. 
Az ember természetátala-
kító munkájaként létrejött 
néhány tipikus mesterséges 
(mezőgazdasági terület, 
ipari terület, település) élet-
közösség a Kárpát-meden-
cében.  
A globálissá váló környezet-
szennyezés és következmé-
nyei  
A szférákat ért környezetká-
rosító hatások rendszere-
zése, az összefüggések fel-
tárása, a lokális szennyező-

összefogás példái a környezet vé-
delme és a fenntarthatóság eléré-
séért.  
A természeti-táji értékek és az 
emberiség kultúrkincsének védel-
mében tett lépések fontosságá-
nak, jelentőségének feltárása. 
A legfontosabb nemzetközi szer-
vezetek tevékenységének bemu-
tatása, a főbb egyezmények, 
irányelvek célkitűzéseinek meg-
ismerése. A megvalósítás ered-
ményeinek és nehézségeinek fel-
tárása. 
A témakörhöz kapcsolódó 
aktualitások bemutatása források 
feldolgozásával. 
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dés globális következmé-
nyeinek igazolása példák-
kal; a környezetkárosodás 
életkörülményekre, életmi-
nőségre gyakorolt hatásának 
bemutatása.  
 
A környezetszennyezés jel-
lemző esetei és következmé-
nyei (levegő, víz, talaj-
szennyezés). 
Invazív és allergén 
növények (parlagfű). 
A fenntarthatóság fogalma, 
az egyéni és közösségi cse-
lekvés lehetőségei a fenn-
tarthatóság érdekében. 
 
Kulcsfogalmak/fogalmak Népességrobbanás, szaporodási stratégia, túlnépesedés, r-stratégia, 

k-stratégia, elsivatagosodás, elszikesedés, erdőirtás, éhínség, élel-
mezési válság, extenzív mezőgazdaság, intenzív mezőgazdaság, ta-
lajerózió, Száhel-övezet, biodiverzitás, talajpusztulás, ivóvízellátás, 
vízhiány, vízszennyezés, ózonritkulás, savas csapadék, radioaktív 
szennyeződés, természetvédelem, környezetvédelem, ENSZ, FAO, 
UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény, ökológiai 
lábnyom, globális klímaváltozás, urbanizációs probléma, fogyó és 
megújuló energiaforrás, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, 
szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntartható-
ság. 

 
 

TEREPGYAKORLATI TÉMAHETEK 

 
7. évfolyam/terepgyakorlat 
A tematikai egység óra címei: 
1. Hol vagyunk? 
2. Térképismeret 
3. Patak élővilágának vizsgálata 
4. Rovarhatározás 
5. Növényhatározás 
6. Méretarányos tábortérkép készítése 
 
Tematika egység/ Természettudományi terepgyakorlat 1. Órakeret 
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Fejlesztési cél 30 óra (5 nap) 
A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva: föld-
rajz, biológia 
Előzetes ismeret A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemlé-

leti térképolvasás.  
A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat 
segítségével. 
A magyarországi nagytájak ismerete. 
A hosszúságmérés mérőeszközei, a hosszúságmérés mértékegységei, 
azok átváltása. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A va-
lós térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti tér-
képolvasás képességének fejlesztése.  
A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kiala-
kítása különböző típusú térképek információforrásként való használa-
tában (közölt információk felismerése, értelmezése, felhasználása).  
A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megis-
merésében és gyakorlati célok megvalósításában. 
Földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozta-
tása tanári útmutatással egyéni és csoportmunkában. A szemléleti tér-
képolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken való önállóan 
tájékozódással, az információk közötti összefüggések indoklásával. 
A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgá-
lódások, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), a 
balesetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a ta-
pasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növelése.  
Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására 
bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 
A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai.  
A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, 
élőhely és viselkedés kapcsolata. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások: 
 
A lineáris kiterjedés skálája 
környezetünk objektumai 
alapján. 
A hosszúságmérés speciá-
lis esetei:  

Legalább egy magyarországi múzeum, 
nemzeti park, természettudományi gyűjte-
mény meglátogatása, profiljának és néhány 
fontos darabjának elemző ismerete. 
 
A magyarországi nagytájak  
A medencei fekvés nagytájanként eltérő kö-
vetkezményeinek értelmezése; az alföldi, a 
dombvidéki és a középhegységi nagytájak 

Matematika: arányszá-
mítás, mértékegysé-
gek. Képzeleti mozga-
tás, szétvágások. Idő-
egységek, időtartam-
mérés, számok a szám-
egyenesen. Változó 
helyzetek megfigye-
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kis kiterjedések mérése 
speciális eszközökkel, 
nagy távolságok mértékei 
(pl. fényév, CSE, parsec). 
Területmérés:  
mértékegységek, legfonto-
sabb 
eljárások. 
 
Ismeretek: 
A víz szerepe a földi élet 
szempontjából (testalkotó, 
élettér, oldószer). 
Az élőlények csoportosítá-
sának lehetőségei. 
A tudományos rendszere-
zés alapelvei a leszármazás 
elve, és néhány jellegzetes 
bizonyítéka. 
A hosszúság-, területmé-
rés. 
Mértékegységek, mérési 
pontatlanságok. 

természet- és társadalom-földrajzi jellem-
zése, a természeti adottságok felhasználásá-
nak értelmezése és a táj átalakításának mo-
dellezése. 
 
A térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 
módszerek alapjainak és felhasználásának 
megismerése. 
 
A térkép 
A térképkészítés fejlődése, a modern tér-
képkészítés elvei. 
A földrajzi fokhálózat értelmezése és hasz-
nálata; a vetület fogalma, a legelterjedtebb 
vetülettípusok és jellemzőik összehasonlí-
tása, alkalmazhatóságuk korlátai. 
A térképek csoportosítása méretarány és 
tartalom alapján; a domborzat háromdimen-
ziós ábrázolásának lehetőségei. 
Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti 
ábrák készítése. 
 
Tájékozódás a térképen és a térképpel 
A térképek csoportosítása méretarány és 
tartalom alapján; a domborzat háromdimen-
ziós ábrázolásának lehetőségei. 
Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti 
ábrák készítése. 
Távolság- és magasságmeghatározási és a 
méretarányhoz kapcsolódó számítási fel-
adatok megoldása különböző méretarányú 
térképeken. 
Tájékozódási, számítási feladatok megol-
dása a fokhálózat használatával.  
A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, 
a térképi ismeretek alkalmazása minden-
napi tájékozódási helyzetekben. 
 
A térkép és a valóság kapcsolatának 
felismerése, bizonyítása, a térképi ábrázolás 
egyszerűsített mivoltának értelmezése. 
Különböző típusú térképek használata az is-
meretszerzésben és a terepen való eligazo-
dásban. A földrajzi tér különbségeinek és 

lése; a változás kieme-
lése (analízis). Adatok 
gyűjtése, rendezése, 
ábrázolása. 
Magyar nyelv és iro-
dalom: szöveges infor-
mációgyűjtés. 
 
Hon- és népismeret: 
nemzeti kultúra, nép-
rajzi csoport, népszo-
kások. 
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időbeli változásainak leolvasása térképek-
ről, térképvázlatokról. 
Elemi térképolvasás (felismerés, keresés; 
iránymeghatározás, keresőhálózat haszná-
lata, távolságbecslés, egyenes vonal menti 
távolságmérés) tanári irányítással, szemlé-
leti térképolvasás önállóan. Helymeghatá-
rozások, távolságmérések és egyszerű szá-
mítások térkép segítségével. Okfejtő tér-
képolvasás különféle méretarányú, ábrázo-
lásmódú és tartalmú térképeken tanári irá-
nyítással és önállóan. 
A megismert élőlények csoportosítása kü-
lönböző szempontok szerint.  
A rendszerezés és a csoportosítás közti kü-
lönbség megértése. 
Rendszertani kategóriák (ország, törzs, osz-
tály, faj) megnevezése, a közöttük lévő kap-
csolat ábrázolása. 
A főbb rendszertani csoportok jellemzőinek 
felismerése egy-egy tipikus képviselőjének 
példáján.  
Egy magyar múzeumban, nemzeti parkban, 
természettudományi gyűjteményben stb. 
tett látogatás során látott, korábban ismeret-
len fajok elhelyezése – a testfelépítés jelleg-
zetességei alapján - a fő rendszertani kate-
góriákban. 
A határozókönyvek felépítésének logikája 
és használatuk gyakorlása. 
Mérési eljárások megismerése, gyakorlása. 
A mérések egyre önállóbb tervezése, kivite-
lezése, következtetések levonása, mennyi-
ségi viszonyok táblázatos és grafikus ábrá-
zolása. 
Természetes mérőeszközök használata (pl. 
láb, kéz, lépés), mesterséges eszközök (pl. 
méterrúd, mérőszalag). Területmérés hosz-
szúságból geometriai számításokkal. 
Térfogatmérés vízkiszorítással. 
Magasságmérés árnyék segítségével, ejtés-
sel, szög és távolságméréssel stb. 
Egyszerű matematikai (geometriai) számí-
tások elvégzése. 
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Információk keresése az interneten (pl. régi 
mértékegységek). 
Közelítés, becslés, nagyságrendek átlátása. 

Kulcsfogalmak/fogal-
mak 

Domborzat, térkép, turistatérkép, méretarány, szintvonal, vetület, ve-
tülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, közepes- 
és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal. 

 
 
8. évfolyam/terepgyakorlat 
A tematikai egység óra címei: 
1. Hol vagyunk? 
2. Időjárás megfigyelések 
3. Kőzettani vizsgálatok 
4. Talajtani vizsgálatok 
5. Természetvédelem 
6. Készítsünk időmérő eszközt! 
 
Tematika egység/ 
Fejlesztési cél 

Természettudományi terepgyakorlat 
2. 

Órakeret 
30 óra (5 nap) 

A tematikai egység tartalmi hangsúlya az egyes tudományterületekre vonatkoztatva:földrajz, 
fizika, biológia 
Előzetes ismeret A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás.  
A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat 
segítségével. 
Időjárási elemek és jelenségek felismerése. Az időjárási elemek térbeli 
és időbeli változásai. 
A magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 
térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképol-
vasás képességének fejlesztése.  
Földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgozta-
tása tanári útmutatással egyéni és csoportmunkában. A szemléleti tér-
képolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken való önállóan tá-
jékozódással, az információk közötti összefüggések indoklásával. 
Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környe-
zeti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az 
ember környezet-átalakító tevékenysége).  
A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgáló-
dások, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), a bal-
esetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a tapaszta-
latrögzítés önállóságának fokozatos növelése.  
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Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására 
bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 
A természet, mint megbecsülendő és védendő érték bemutatása a talaj 
példáján. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások: 
 
Az idő mérésének mindennapi 
eljárásai, az idő és az egyenle-
tes változások kapcsolata. 
Az időmérő eszközök haszná-
latának gyakorlata.  
Különleges időmérő eszközök 
(pl. napóra, vízóra, homok-
óra). 
A csillagászati időmérés ter-
mészetes ciklusokkal.  
Az időetalon. 
Az órák szerkezete, története 
az ingaórától az atomóráig. 
Rezgések, lengések vizsgála-
tának elvei. 
 
Ismeretek: 
A természetvédelem hazai le-
hetőségei, a biodiverzitás 
fenntartásának módjai. Az em-
beri tevékenység életközössé-
gekre gyakorolt hatása, veszé-
lyeztetettség formái és a véde-
lem lehetőségei. 
Az időmérés. 
Periódusidő fogalma. 
Az idő mértékegységei. 
A talaj képződésének módja, 
tulajdonságai, a növények, 
gombák, mikrobák szerepe. A 
talaj védelmének fontossága a 
fenntartható gazdálkodásban. 

Legalább egy magyarországi múzeum, nemzeti 
park, természettudományi gyűjtemény megláto-
gatása, profiljának és néhány fontos darabjának 
elemző ismerete. 
 
A magyarországi nagytájak  
A medencei fekvés nagytájanként eltérő követ-
kezményeinek értelmezése; az alföldi, a dombvi-
déki és a középhegységi nagytájak természet- és 
társadalom-földrajzi jellemzése, a természeti 
adottságok felhasználásának értelmezése és a táj 
átalakításának modellezése. 
 
 
A talaj 
A talaj anyagainak és szerkezetének megisme-
rése különböző talajtípusok vizsgálata, összeha-
sonlítása során. A talajkeletkezési folyamat és a 
talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A föld-
tani képződmények védelmének megismerése 
környékbeli példákon közvetlen tapasztalatszer-
zéssel. 
A talaj, mint a legösszetettebb és a társadalmi-
gazdasági folyamatok miatt legsérülékenyebb 
környezeti képződmény jellemzése; a talajképző-
dés folyamatának, összefüggéseinek bemutatása. 
A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elter-
jedt zonális és azonális talajok jellemzése a kiala-
kításában szerepet játszó tényezők bemutatásá-
val.  
Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj 
kapcsolatára különböző éghajlati övekben; a talaj 
környezeti hatásjelző szerepének és a talajpusz-
tulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása pél-
dák alapján. 
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Természeti, kulturális és történelmi értékvéde-
lem, eredetvédelem  
A védettség különböző fokozatainak és jellegé-
nek összehasonlítása helyek, objektumok pél-
dáin; a védelem lényegének megértése, a védett 
helyeken engedélyezett tevékenységek megisme-
rése; kulturális hungarikumok megismerése pro-
jektmunkában. 
A mérések tervezése, kivitelezése, következteté-
sek levonása. Egyszerű eszközök használata, mé-
rési eljárások elsajátítása. 
Az idő mérése: 
digitális és analóg időmérők, stopper használata, 
megfigyelés, leolvasás. 
Idő becslése. Időmérés speciális helyzetekben 
(pl. reflexidő mérése közvetlenül, ejtéssel, pulzus 
mérése stb.). 
Az idő múlásával kapcsolatos szubjektív élmény 
megtapasztalása. 
A rezgésidőt befolyásoló tényezők vizsgálata.  
Az inga lengésének vizsgálata. A lengésidőt be-
folyásoló tényezők leírása, a kapcsolat jellegének 
megállapítása.  
Saját időmérő tervezése. 
Jelenségek megfigyelése, következtetések levo-
nása, feltevések ellenőrzése. 
Egyszerű matematikai számítások elvégzése. 
 

Kulcsfogalmak/fogalmak Időjárás, meteorológia, csapadék, csapadékhozam, szél, szélerősség, 
páratartalom, átlaghőmérséklet, csúcshőmérséklet, minimum hőmér-
séklet, Világörökségi védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, ter-
mészetvédelmi terület, természeti emlék, történelmi emlékhely, a tör-
vény erejénél fogva védett terület és érték, bioszféra rezervátum, Ram-
sari terület, termék-eredetvédelem, biológiai sokféleség, természeti ér-
ték, természetvédelem, periódusidő, rezgésidő. 

 
 

Várható tanulási eredmények a 8. évfolyam végén: 
 
BIOLÓGIA - Várható tanulási eredmények a 8. évfolyam végére  
A biológia tudománya, a biológia kutatási célja és módszerei: 

− ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és felelős-
ségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét;  
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− érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és vi-
lágképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes jel-
lemzője.  

A biológia tanuláshoz szükséges készségek, képességek: 
− a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja, 

hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy cá-
folatra;  

− útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beál-
lítja a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg;  

− tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontos-
ságra, de tisztában van ennek korlátaival is;  

− alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 
tanult csoportokba besorolást végez;  

− digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, kritikus és 
etikus módon használ fel, alkotásokat készít;  

− megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, médiater-
mékeket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére;  

− biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írás-
ban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét;  

− a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, vide-
ókkal egészíti ki;  

− természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 
vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz;  

− önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.  
Az élővilág fejlődése és szerveződése az élet legegyszerűbb formái: 

− tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, 
értékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket; 

− vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a sejt-
magvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló életfo-
lyamatok lényegi jellemzőit;  

− képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az 
állati sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód jel-
legzetességeit.  

Az élővilág fejlődése 
− a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempont-

jait, a földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit;  
− értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a véletlen-

szerű események és az önszerveződés is befolyásolhatják.  
Az élővilág országai 

− alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és állat-
csoportot, ezekbe besorolást végez;  
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− konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok 
testfelépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani 
csoportba sorolásuk mellett.  

Környezet és élővilág kapcsolata bolygónk élővilága: 
− alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény és állatfajait;  
− a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák se-

gítségével azonosítja bolygónk biomjait;  
− néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei, ki-

alakult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat;  
− néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei 

és az ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;  
− néhány tengeri növény és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk legna-

gyobb életközössége a világtengerekben él.  
Életközösségek vizsgálata: 

− másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészí-
tett rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és 
az élőlények közötti kapcsolatokat;  

− leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez 
való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit;  

− leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptí-
pusait, ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja;  

− esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek bi-
ológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti álla-
pot és életminőség-javító hatását;  

− érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvé-
nyi eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt 
természetkárosításra;  

− az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő eszté-
tikai szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen;  

− tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei 
értékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi el-
helyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit;  

− kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gya-
korolt hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szem-
pontjait;  

− egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok 
jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jö-
vőjük iránti egyéni és közösségi felelősséget;  

− ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve 
értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét;  

− kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti 
ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási 
módok közötti különbségeket.  
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Az ember szervezete, az egészséges életmód szervrendszerek és szervek felépítése és műkö-
dése: 

− ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyama-
tait jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 
egészségével;  

− kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni adott-
ságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

− az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi 
ezek arányait és szimmetria viszonyait;  

− felismeri az emberi bőr, a csontváz és vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási mód-
jait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége közötti 
összefüggéseket;  

− felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, 
baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére;  

− szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a táplál-
kozási-, keringési-, légzési-, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, 
az életfolyamatok lépéseit;  

− ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb 
szerveit, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az alapvető bioló-
giai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét;  

− felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer 
főbb szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;  

− azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi 
különbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérvei-
vel, értékeli a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét. 

Egészségmegőrzés, elsősegély: 
− az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus média források informá-

cióit kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket 
és tanácsokat elfogadni;  

− az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az egészségmeg-
őrzéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos hitelességét, kriti-
kusan kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;  

− értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentősé-
gét, ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni;  

− ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és bak-
teriális fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának fontos-
ságát;  

− ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan alakí-
tani étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és tápanyagbevi-
telre, a normál testsúly megőrzésére;  

− tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyá-
solja, és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli;  
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− érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri ennek elvét és főbb módszereit, ér-
tékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét;  

− felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett bal-
esetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő be-
számolót tud adni;  

− a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud 
hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsőse-
gélyt tud nyújtani;  

− tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkas kompressziók és lélegeztetés (CPR) 
kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét és vállalja a beavatkozást;  

− tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és tár-
sadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen. 

 
FIZIKA – Várható tanulási eredmények a 8. évfolyam végére –  
A fizika, mint természettudományos megismerési módszer, fizikai megfigyelések, kísérletek 
végzése, az eredmények értelmezése: 

− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó tapasztalato-
kat rögzíti;  

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos ér-
velést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a mé-
réssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közis-
mert mértékegységeket;  

− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 5. értelmezni tud 
egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját maga által al-
kotott egyszerű elképzelés segítségével.  

A fizika tudományának területei, legújabb eredményei: 
− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit;  
− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban.  

A fizika művelésének társadalmi vonatkozásai, környezet- és természettudatosság a fizika sze-
repe a környezet megóvásában: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 
fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

− környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a ka-
pott eredményt;  

− ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét 
és lehetséges okait.  

Az energiagazdálkodás fizikai vonatkozásai: 
− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti 

az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, az 
energiabiztonság fogalmát; ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfon-
tosabb elképzeléseket;  

− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 
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− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban 
betöltött szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fogyasz-
tási adatokat.  

A globális problémák egyszerűbb fizikai vonatkozásai: 
− ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van a 

hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetséges 
következményeivel;  

− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatásai-
nak és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. por-
szűrés, szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás);  

− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel.  
A fizikai ismeretek bővülésének gazdasági, társadalmi hatásai:  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 
társadalmi összefüggéseit;  

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a tár-
sadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a természet-
tudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket. 

A természeti jelenségek és a technikai eszközök, technológiák fizikája, a legáltalánosabb ter-
mészeti jelenségek fizikai alapjai: 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 
jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  

− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a gyakor-
latból (pl. növények tápanyagfelvétele a talajból).  

A gyakran használt technikai eszközök, technológiák fizikai alapjai, biztonságos használata: 
− ismeri a legfontosabb, saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszkö-

zök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét;  
− tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány járműbiz-

tonsági rendszer működésének fizikai hátterével;  
− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét 

meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat;  
− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módo-

zatait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat;  
− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket;  
− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét.  

Az egészséges életmód fizikai háttere 
− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. Meg 

tudja nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket;  
− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a 

szem megerőltetésének (például számítógép) következményeit;  
− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energia-háztartásában és az 

ideális testsúly megtartásában.  
Fizikai szakismeretek, mozgások a környezetünkben: 
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− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget tesz az út és el-
mozdulás fogalma között, ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegy-
ségeket megfelelően használja, tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes moz-
gások, ismeri a testek sebességének nagyságrendjét;  

− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett 
utat, az út megtételéhez szükséges időt;  

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test 
megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  

− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kí-
sérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő;  

− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, 
amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség.  

Az energia: 
− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az 

energiaátalakulásokról;  
− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), meg-

nevezi az abban szereplő energiákat.  
Az anyag és halmazállapotai: 

− jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-vál-
tozások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának kapcso-
latát;  

− kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 
melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, 
a melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről;  

− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre 
vonatkozó sűrűségfeltételt;  

− tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott 
deformáció közötti kapcsolat jellegével, be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére 
vonatkozó legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket.  

Elektromos és mágnesen jelenségek: 
− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és magyarázza azt az anyagban lévő 

töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével;  
− szemléletes képpel rendelkezik az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és 

szigetelők fogalmát;  
− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök jel-

lemzésére;  
− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. 

Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt;  
− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvé-

nyével, erre hétköznapi példákat hoz;  
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fény-

törés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egye-
nes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát.  
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A világegyetem: 
− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a hold-

fázisok változásának fizikai hátterét, látja a Nap szerepét a Naprendszerben, mint gra-
vitációs centrum és mint energiaforrás;  

− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét, ismeri a világűr fogal-
mát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és Hold 
forgásával és keringésével;  

− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a 
Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit.  

A digitális technológiák használata, internethasználat, prezentációkészítés: 
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem érthető, to-

vábbi magyarázatra szoruló részeket;  
− az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről;  
− tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű mobiltelefonos, 

táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére;  
− ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat;  
− egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására;  
− projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen külön-

böző prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására.  
Mérés, tervezés: 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket vé-
gez a mobiltelefon szenzorainak segítségével. 

 
KÉMIA – Várható tanulási eredmények a 8. évfolyam végére  
A kémia, mint természettudományos megismerési módszer; a kísérlet, mint megismerési mód-
szer: 

− megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot;  
− megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit;  
− megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgála-

tának egyszerű módszereit.  
A természettudományos gondolkodás alapvető műveletei: 

− tudja és érti, hogy közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni;  
− tudja és érti, hogy a hétköznapi, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem 

elégséges a tudományos problémák megoldásához;  
− tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előál-

lításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, 
ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges.  

Mennyiségi gondolkodás a kémiában: 
− ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyisége-

ket és azok kapcsolatát.  
A kémia társadalmi vonatkozásai, környezet- és természettudatosság; környezetvédelem. A ter-
mészeti és épített környezetre veszélyes anyagok: 
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− megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet köl-
csönös kapcsolatát kémiai szempontok alapján;  

− kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, fel-
használásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes hulla-
dékokra;  

− kiselőadás keretében beszámol egy a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés 
kémiai vonatkozásairól;  

− konkrét lépéseket tesz a saját maga részéről annak érdekében, hogy mérsékelje a kör-
nyezetszennyezést (pl. energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásár-
lás);  

− azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb levegőt, vizet és 
talajt szennyező forrásokra;  

− ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természe-
tes vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait;  

− tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található 
anyagokból állítjuk elő.  

 
Globális problémák kémiai vonatkozásai 

− érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a 
szmogoknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását.  

Kémia a mindennapokban; a táplálkozás, egészségvédelem kémiai vonatkozásai: 
− tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból 

vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában;  
− tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett;  
− képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és tisztító-

szerek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, az azok felelősségteljes 
használatára.  

Kémiai szakismeretek; a kémia rendszere: 
− szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, a mole-

kulákat és ionokat;  
− ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét.  

A részecskemodell: 
− egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék mo-

dellezésére;  
− ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát mond a természetből (légköri jelen-

ségek) és a mindennapokból;  
− különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion 

között;  
− tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel;  
− fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával 

(Bohr-féle atommodell);  
− tudja, hogy az atom külső elektronjainak jut fontos szerep a molekula- és ionképzés 

során;  
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− érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2) és fel 
tudja írni a képletüket;  

− érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-) és analógiás 
gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok kép-
letére; 

− érti az ionvegyületek képletének megállapítását;  
− ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, 

víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid);  
− érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb 

kémiai kötések alakulhatnak ki;  
− tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai;  
− a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást;  
− részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét;  
− példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra;  
− tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján vá-

laszthatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. be-
párlás, szűrés, ülepítés);  

− a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat;  
− ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia);  
− ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének a lényegét;  
− ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reak-

ciók, egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis);  
− ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét;  
− ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, 

érti a vas korróziójának lényegét, valamint korrózióvédelmi módjait.  
Elemek és vegyületek: 

− különbséget tesz elem, vegyület és keverék között;  
− képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és ke-

verékekkel kapcsolatban;  
− tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, 

üveget) és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak;  
− ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy 

ezekből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) is 
készül. 

 
FÖLDRAJZ – Várható tanulási eredmények a 8. évfolyam végére – 
Földrajzi gondolkodás: 

− földrajzi tartalmú adatok, adatsorok alapján következtéseket von le, következményeket 
fogalmaz meg;  

− megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, rendszerbeli viszonyokat 
állapít meg;  

− összehasonlít tipikus tájakat, megfogalmazza azok közös és eltérő földrajzi vonásait;  
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− megkülönbözteti a tényeket a véleményektől;  
− megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és 

társadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot 
visszatükröző kognitív térképe.  

Földrajzi tartalmú információszerzés és -feldolgozás, digitáliseszközhasználat: 
− megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális informá-

cióforrásokból;  
− adatokat rendszerez és ábrázol digitális eszközök segítségével;  
− digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének földrajzi 

jellemzőit;  
− megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szö-

vegeket, képi információhordozókat dolgoz fel;  
− közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez.  

Tájékozódás a földrajzi térben: 
− azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit;  
− használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközö-

ket;  
− gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg 

nyomtatott és digitális térkép segítségével;  
− tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok in-

formációtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;  
− képes egyszerű térképvázlatok, útvonaltervek elkészítésére.  

Tájékozódás regionális földrajzi kérdésekben – a földrajzi jellemzők elemzése, összefüggések 
felismerése: 

− bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és 
társadalmi erőforrásait;  

− javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt 
tartó, fenntartható fejlesztésére;  

− rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének ter-
mészeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társa-
dalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség kü-
lönbségeit;  

− összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. 
hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

− következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és 
környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellem-
zőire;  

− elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékei-
nek megismerése és megőrzése iránt;  

− megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű orszá-
gokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgálta-
tásokat;  
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− probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli kon-
tinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

− ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja világgaz-
dasági szerepét;  

− bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek kialaku-
lásának okait és következményeit;  

− híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  
− reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;  
− nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.  

Tájékozódás a geoszférák jellemzőinek és folyamatinak összefüggéseiben: 
− bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának 

okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;  
− összehasonlítja az egyes övezetek, övek jellemzőit, törvényszerűségeket fogalmaz meg 

velük összefüggésben;  
− példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló szere-

pére;  
− az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat fogalmaz 

meg, valamint reflektál azokra.  
Tájékozódás a világ társadalom és gazdaságföldrajzi folyamataiban: 

− ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalma-
zott mutatókat;  

− népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, követ-
keztetéseket von le;  

− példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;  
− foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;  
− értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;  
− életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl. 

egyszerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);  
− megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket.  

Tájékozódás a globális problémák összefüggéseiben: 
− szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza 

kialakulásuk okait;  
− helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat, össze-

függéseket felismer;  
− példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 

következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá 
váló környezeti problémákat;  

− ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;  

− érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések 
fontossága mellett;  

− a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvek-
kel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére. 
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2. TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

 

1-7. ÉVFOLYAM 

 
A technika és tervezés fejlesztési terület a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás 
útján történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 
kreatív tervező- és alkotómunka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális tech-
nológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a 
problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kom-
petenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek arányos megjelení-
tése. 
Kiemelt célok, fejlesztési feladatok:  

- a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének ki-
alakítása,  

- a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása.  
- a tanulók a tanulási folyamat során használható (működő, megehető, felvehető stb.) pro-

duktumokat hozzanak létre valódi anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságo-
san használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva.  

 
Erre kompetencia területre kiemelten jellemző, hogy struktúrájában rugalmas, komplex és in-
tegrált megvalósításra ad lehetőséget. A tevékenységek gyakorlatközpontúak, a tanulási folya-
matban pedig központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás. Így szöveges 
értékelésünk is elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült pro-
duktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a 
pozitív megerősítés. 
Egyformán törekszünk arra, hogy a megszerezhető tudás alkalmazható legyen és hogy alkal-
mazzuk is a más kompetencia területekhez rendelhető tevékenységek keretében elsajátított is-
mereteket. A mobilizálható tudás segíthet a mindennapi életben felmerülő problémák megol-
dásában, ez teszi lehetővé a tanulók számára a mindennapi életben használható és hasznos kész-
ségek kialakítását, tovább fejlesztését. Az aktív és kreatív cselekvőképesség kialakítása ezen a 
területen is célunk. Ehhez szorosan kapcsolódik a szociális kompetenciák fejlesztése is, hiszen 
a proaktivitás mozgatója a felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő auto-
nómia és nyitottság, a megoldások keresése során a komplex gondolkodás. 
Az ember környezetet is átalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése 
nem új feladat a gyerekek számára. Az óvodai élet során naponta végeztek munka jellegű tevé-
kenységeket, egyrészt az önellátás, önkiszolgálás, másrészt a tárgyalkotás, a kézműves és óvo-
dakerti tevékenységek terén. Minden óvodai munkatevékenység célja, hogy a gyerekek mintát 
követve bekapcsolódjanak, és örömmel vegyenek részt benne, megéljék a sikert, büszkék le-
gyenek munkájukra, épüljön, erősödjön motivációs bázisuk. Erre építjük a technika és tervezés 
programját, középpontba helyezve az alkotótevékenységet, a munkát. A megvalósuló aktív ta-
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nulási folyamatot a rengeteg játékba ágyazott minta és modellkövetés, tapasztalatszerzés, fel-
fedezés, alkotás kell, hogy jellemezze. Az ismeretek szervezője az a környezeti tapasztalások 
során már kialakult szokásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s amelynek szer-
vező ismeretei és eseményei az ünnepek, a jeles napok, valamint iskolánk témahetei, projekt-
napjai, a barangoló tematikája. A tanulók rendszerszemléletének kialakulását elősegíti az év-
szakok körforgásának, a napirend és a blokkok évről évre ismétlődő tematikája. 
Az ember környezetéről, környezetátalakító tevékenységéről és felelősségének megismeréséről 
a kezdetben kísérői segítséggel szerzett információk birtokában egyre inkább képessé válnak a 
tanulók önálló ismeretszerzésre. A munka jellegű tevékenységek sora az életkori sajátosságok-
nak megfelelően évről évre bővül, az eszközök és szerszámok használata egyre nagyobb biz-
tonsággal történik. Fokozatosan már saját terv alapján dolgozva is képesek elkészíteni munka-
darabokat. Egyéni és csoportos munkában egyformán szervezünk munkafolyamatokat, tevé-
kenységeket. Összességében a technika és tervezés fejlesztési feladatai által erősödik belső mo-
tivációjuk, megélik az alkotás örömét, büszkék munkáikra. Felfedezik és elismerik saját és má-
sok kiemelkedő munkáit, ugyanakkor egyre inkább képesek a hibák azonosítása után a javító 
szándékú korrigálásra. 
Kiemelt feladat a kézügyesség életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése. A tudatos, terv-
szerűen átalakító, megmunkáló tevékenységek magukba foglalják a különböző anyagok meg-
ismerését, a megmunkálhatóság megtapasztalását, a tervező és technológiai folyamatok alkal-
mazását, a munka során keletkező hulladékok környezettudatos elhelyezését. 
 
A technika és tervezés terület a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A kommunikációs kompetenciák: A terület tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit meg-
oszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tan-
órákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit fej-
lesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv használata, 
a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a tananyag jellegéből 
adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. Megtanul rajz, ábra, 
műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban bemutatni, szóban fogal-
mazni, előadni. A terület technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a régi korok – esetleg táj-
egységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és elsajátításához, amin keresztül bemu-
tatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a 
tájnyelvi értékek. 
A digitális kompetenciák: A terület olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a kör-
nyezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a 
hétköznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ hiteles-
ségét és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző tevékenységek, 
munkafolyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a digitális tervezői kompetenci-
ákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A terület tanítása során kiemelt fontosságú 
a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a különféle digitális tervezőprogramok 
felhasználása számára. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 
kompetencia terület – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, 
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valamint azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalma-
zásában tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrend-
szert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, 
segíti a mindennapi életben felmerülő problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az 
eszközök, a technológiák fejlődésének követésével, a változások hatásainak elemzésével érté-
keli környezete állapotát, életvitelét.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A terület változatos tevékenységeken ke-
resztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a kedvelt, 
sikerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló pályaválasztási 
döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek 
révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának lehetősé-
geiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A ta-
nulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a mun-
kára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív alkotás 
készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és működőképes esz-
közök tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító jelentős technikai találmányok 
történetének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése hozzájárul a kulturális tudatos-
ság fejlesztéséhez. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A terület keretekben végzett tevé-
kenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói készségek 
fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok értékelése, 
kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, fe-
lelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a szakmák 
gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek során szerzett munkata-
pasztalat hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a szakmaválasztási célok 
kirajzolódásához, valamint az élethosszig tartó tanulás, mint szükségszerűség és érték felisme-
résének megalapozásához. 
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kiala-
kítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során 
használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagok-
ból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkal-
mazva.  
A terület sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, 
hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, 
ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült 
produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a 
pozitív megerősítés.  
A terület tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak tanulása 
során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák 
megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet 
és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 
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A terület struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A megsze-
rezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és hasznos 
készségek kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 
Éves időkeret – Óraszámok 
 
Évfolyam 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 
Alapóraszám 64 64 64 32 

 
A Technika és tervezés tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben, de nem tantárgyi keretek 
között, hanem komplex foglalkozások keretében, integráltan dolgozzuk fel a tananyagtartalma-
kat. 
 
1-2., 3-4. évfolyam 
Témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
AKG keretein belül megjelenik 

Anyagok a környeze-
tünkben 

8 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Természettudományos és technológiai kom-
petencia  
Digitális kompetencia Egészség- és mozgáskultúra Kultu-
rális kompetencia Szociális kompetenciák Tanulási kom-
petenciák Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei 
iskola Műhely Barangoló Tanulmányi kirándulás Múze-
umlátogatás Múzeumi foglalkozás 

Tárgykészítés külön-
böző anyagokból, épí-
tés, szerelés 

30 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai kompetencia Digi-
tális kompetencia  
Kulturális kompetencia Szociális kompetenciák Tanulási 
kompetenciák Vállalkozói kompetencia Tanösvény Té-
manap Témahét Projektek  
Erdei iskola Műhely Barangoló Tanulmányi kirándulás 
Múzeumlátogatás Múzeumi foglalkozás 

Otthon – család – élet-
mód 

14 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai kompetencia Digi-
tális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia Szo-
ciális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompetencia  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola Mű-
hely Barangoló 
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Tanulmányi kirándulás Múzeumlátogatás Múzeumi fog-
lalkozás 

Jeles napok, ünnepek 10 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai kompetencia Digi-
tális kompetencia  
Kulturális kompetencia Szociális kompetenciák Tanulási 
kompetenciák Vállalkozói kompetencia Tanösvény Té-
manap Témahét Projektek  
Erdei iskola Műhely Barangoló Tanulmányi kirándulás 
Múzeumlátogatás Múzeumi foglalkozás 

Közlekedés 6 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai kompetencia Digi-
tális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia Szo-
ciális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompetencia  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola Mű-
hely Barangoló 
Tanulmányi kirándulás Múzeumlátogatás Múzeumi fog-
lalkozás 

Összes óraszám: 68  
 
  
1. Anyagok a környezetünkben 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
− az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket - szín, alak, át-

látszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket - szín, alak, át-

látszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 
 

Fejlesztési terület: 
1. Anyagok a környeze-
tünkben 
 
 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciái 
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Ismeretek és fejlesztési 
feladatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompetenciaterüle-
tekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon belül)  

Az érzékszervek és az érzé-
kelés fajtáinak megisme-
rése 
Véleményformálás a tár-
sakkal közös tevékenység 
során 
Tevékenység során együtt-
működési készségek fej-
lesztése 
Környezettudatos döntés-
hozatal a megismert anya-
gok használata során 
Építő jellegű párbeszéd al-
kalmazása 
Kézügyesség fejlesztése 
Természetes és mestersé-
ges anyagok csoportosí-
tása: fa, papír, fém, textil, 
fonal, műanyag 
Az anyagok fajtái, tulaj-
donságai, felhasználhatósá-
guk 
Anyagvizsgálatok érzék-
szervi úton 
Anyagvizsgálat; 
Az anyagok tulajdonságai; 
Az anyagok felhasználási 
lehetőségei. 
 

 

Tanulmányi séta: természetes 
anyagok, levelek, termések gyűj-
tése  
Anyagok felhasználásának megfi-
gyelése közvetlen környezetünk-
ben 
Termésfigurák, termésbábok ké-
szítése, figura tervezése, megfelelő 
formájú és méretű termések válo-
gatása, becslés, tervezés  
Őszi színek megfigyelése, formák 
összehasonlítása, asszociáció 
Levélpréselés módszerének megis-
merése: levélkép készítése 
Magkép készítése 
Kavicsfestés 
Csoportmunkában tájkép készítése 
magokból kirakott mozaikkal 
 
Természetes és mesterséges kör-
nyezet megfigyelése; 
Különböző termések, természeti 
anyagok tapasztalati úton történő 
megismerése, felhasználása; 
Természetes és mesterséges anya-
gokból készült tárgyak gyűjtése, 
csoportosítása, környezettudatos 
felhasználásuk; 
Természetes és mesterséges anya-
gok közötti kapcsolat vizsgálata: 
nyersanyag-alapanyag-termék; 
A környezetátalakító tevékenysé-
gek csoportosítása. Az ember kör-
nyezetalakító tevékenysége és en-
nek következményei; 
A gyűjtött természetes anyagokból 
kép készítése; 
Különböző éghajlatú lakások ké-
szítése természetes és mesterséges 
anyagokból. 

Anyanyelvi kommunikáció 
Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika  
Természettudományos és technoló-
giai kompetencia 
Egészség- és mozgáskultúra 
Kulturális kompetencia   
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák 
Tanösvény 
Témanap 
Témahét 
Projektek 
Erdei iskola 
Műhely 
Barangoló 
Tanulmányi kirándulás 
Múzeumlátogatás 
Múzeumi foglalkozás 
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Fogalmak:  természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, 
textil, fonal, műanyag, szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugal-
masság, felületi simaság, anyag, alapanyag, termék, fizikai tulajdonság, tech-
nológiai tulajdonság, anyagvizsgálat 

 
 
2. Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 
− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 
− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el; 
− saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan 

értékeli; 
− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredmé-

nyesebb munkavégzés érdekében; 
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, ja-

víthat annak állapotán; 
− rendet tart a környezetében; 
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
− szelektíven gyűjti a hulladékot; 
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási ké-

pességgel; 
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 

ismeri megelőzésük módját; 
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 
− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 
− társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 
− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 
− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el; 
− saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan 

értékeli; 
− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredmé-

nyesebb munkavégzés érdekében; 
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− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, ja-
víthat annak állapotán; 

− rendet tart a környezetében; 
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
− szelektíven gyűjti a hulladékot; 
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási ké-

pességgel; 
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 

ismeri megelőzésük módját; 
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 
− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 
− társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 
 
 

Fejlesztési terület: 
 
2. Tárgykészítés különböző anya-
gokból, építés, szerelés 
 
 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tuda-
tosság kompetenciái 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompeten-
ciaterületekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon be-

lül)  
Megfigyelő- és feladatmegoldó ké-
pesség fejlesztése 
A kreativitás erősítése 
Együttműködés és véleményformá-
lás támogatása 
Az önkifejezés és a kulturális tuda-
tosság támogatása 
Társas tanulási tevékenységek elő-
térbe helyezése 
Tapasztalás támogatása munkatevé-
kenységek útján 
Felelős szerepvállalás és a munka-
megosztás erősítése 

Képlékeny anyagok tulajdonságai-
nak megismerése, anyagvizsgálat 
érzékszervekkel 
Képlékeny anyagok alakítása: gyú-
rás, lapítás, gömbölyítés, hengerí-
tés, mélyítés, kivájás, nyújtás, min-
tázás 
Edénykék, gyöngyök, szélcsengő 
készítése agyagból 
Só-liszt gyurma készítése: figurák, 
mozgó kompozíció készítése  
Mézeskalács-készítés 

Anyanyelvi kommunikáció 
Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika  
Társadalomtudományi kom-
petenciák  
Természettudományos és 
technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia  
Kulturális kompetencia   
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák 
Vállalkozói kompetencia  
Tanösvény 
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Önálló ismeretszerzés támogatása 
Biztonságos és balesetmentes esz-
közhasználat 
A takarékosság iránti igény fejlesz-
tése 
Környezettudatos magatartás támo-
gatása 
Önálló tervezés és kivitelezés támo-
gatása 
Munkafolyamatok algoritmizálása 
Pontos munkavégzés iránti igény 
fejlesztése 
Társas tanulási tevékenységek elő-
térbe helyezése 
A segítségnyújtás és kérés szabálya-
inak értelmezése 
Reális értékelési készség fejlesztése 
Fejlesztő hatású véleményformálás 
Szükséges korrekciók elvégzésének 
elősegítése 
Anyagvizsgálatok felhasználható-
sági szempontok alapján 
Képlékeny anyagok tulajdonságai 
Tárgykészítés képlékeny anyagból 
A papír tulajdonságainak csoporto-
sítása 
Papírmunkák: 
hajtogatás, gyűrés, sodrás 
tépés, nyírás 
díszítés 
bábkészítés 
egyenesen, vonal mentén tép, haj-
togat 
ollóval egyenesen és körív mentén 
nyír 
vastagabb anyagokat hajlítás előtt 
vonalzó mentén bekarcol 
A fa tulajdonságai, felhasználása 
Famunkák: 
darabolás 
csiszolás 
hegyezés 
A textilek csoportosítása, felhaszná-
lása 

Hagyományos mesterségek megis-
merése 
Papírfajták és tulajdonságaik meg-
ismerése, használatuk 
Papír sodrásával, gömbölyítésével, 
gyűrött és sodrott papírból, papír-
gömböcskékből őszi fa, őszi kép 
készítése  
Fatörzs és ágak készítése tépéssel, 
levelek nyírással, kúpos kialakítás 
nyírással, ragasztással 
Legyezőhajtással, redőzéssel figu-
rák készítése 
Origamijelek ismerete alapján nö-
vény- és állatfigurák hajtogatása 
Ünnepi és farsangi díszek készí-
tése termésekből, papírból.  
Alaklemez, sablon használatával 
bábok, társasjáték, puzzle, kreatív 
játékok készítése 
Papírszövés 
Ismerkedés a fával, a fa haszna, a 
faültetés fontossága, a fa tulajdon-
ságainak megfigyelése 
A fa darabolása, csiszolása, hegye-
zése 
A hurkapálca töréspróbája 
Marokkó készítése 
Kép készítése hurkapálcából 
Spatulából figurák, könyvjelző és 
ajándékkísérő készítése 
Kunyhó készítése fonással 
Vesszőfonással ajtókopogtató, 
mini kosár készítése 
Mesterségek, műhelyek megisme-
rése 
Különböző fonalak, kötelek, cér-
nák vizsgálata. Növényi és állati 
eredet. Hogyan készül? Mire hasz-
nálják?  
Csomók és masni kötése, sodrás, 
bojtkészítés, hármas fonás, kör-
mön fonás, nemezelés, pomponké-
szítés 

Témanap 
Témahét 
Projektek 
Erdei iskola 
Műhely 
Barangoló 
Tanulmányi kirándulás 
Múzeumlátogatás 
Múzeumi foglalkozás 
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A fonalak csoportosítása, felhaszná-
lása 
Fonalmunkák: 
hurkolás 
fonás 
csomózás 
szövés szövőkereten vagy madzag-
szövőn 
cérnát tűbe fűz önállóan vagy tű-
befűző segítségével 
gombvarrás 
előöltés 
díszítőöltés 
 
 
 
 

 
Anyagvizsgálatok végzése a fel-
használhatóság szempontjából 
Mit miből készítünk, és miért? 
Figurák, apróbb használati tárgyak 
készítése képlékeny anyagokból 
A papír tulajdonságainak vizsgá-
lata, funkciónak megfelelő alkal-
mazása 
Állatkert és virágos kert készítése 
hajtogatással 
Térbeli dekorációk papírból, papír-
csíkból 
Ötletes képeslapok, meghívók ter-
vezése, készítése 
Ajándék- és tároló dobozok készí-
tése karcolással, hajlítással 
Vár, papírház vagy manóház ké-
szítése kartonpapírból 
Modellek készítése alaklemez se-
gítségével íves és egyenes nyírás-
sal 
A fa tulajdonságainak megisme-
rése felhasználhatóság szempontjá-
ból 
Képkeret, kulcstartó, kisautó, po-
háralátét készítése darabolással, 
csiszolással, hegyezéssel 
A textilek csoportosítása felhasz-
nálásuk szerint 
Textilgyűjtemény készítése 
Öltésfajták megismerése: előöltés, 
díszítő öltések 
Használati tárgyak készítése meg-
felelő textilből kézi varrással: 
zsebkendő-, toll- vagy mobiltele-
fon-tartó 
Bábok, kabalafigurák, tűpárna ké-
szítése gombvarrással 
A szövés technikájának megisme-
rése szövőkeret vagy madzagszövő 
segítségével 

Fogalmak:  természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, 
képlékenység, becslés, mérés, sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, csomózás, 
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anyagtakarékosság, újrahasznosítás, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, 
alaprajz, méret, mérés, előöltés, díszítőöltés, veszélyforrás, baleset, segítség-
nyújtás, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés 

 
3. Otthon – család – életmód 
 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 
− egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 
− alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el; 
− saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reálisan 

értékeli; 
− értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredmé-

nyesebb munkavégzés érdekében; 
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, ja-

víthat annak állapotán; 
− rendet tart a környezetében; 
− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
− szelektíven gyűjti a hulladékot; 
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási ké-

pességgel; 
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 

ismeri megelőzésük módját; 
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 
− tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 
− társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 
 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellá-

tás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gon-
dozása stb.; 

− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
− felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, ja-

víthat annak állapotán; 
− otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 

ismeri megelőzésük módját; 
− takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 
− rendet tart a környezetében; 
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− törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
− szelektíven gyűjti a hulladékot; 
− ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 
− ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 
 
 

Fejlesztési terület: 
3. Otthon – család – életmód 
 
 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciái 

Ismeretek és fejlesztési fel-
adatok 

Ajánlott tevékenységek és tartalmak   

Kapcsolódás a kompeten-
ciaterületekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon be-

lül)  
Tapasztalatszerzés elősegítése 
a közvetlen környezet megis-
merése során 
A környezetátalakítás követ-
kezményeinek értelmezése, al-
kalmazása 
A környezet- és egészségtuda-
tosság megalapozása 
Ok-okozati összefüggések ér-
telmezése 
Szokásrend kialakítása 
A rendszeresség és a rendsze-
retet iránti igény formálása 
Biztonságos és balesetmentes 
eszközhasználat 
A takarékosság iránti igény 
fejlesztése 
Környezettudatos magatartás 
támogatása 
Együttműködési képesség ki-
alakítása és erősítése  
A közösségen belüli segítő-
készség fejlesztése 
A tevékenységek végzése köz-
ben egymás segítő támogatása 

Beszámolók lakóhelyünkről 
Saját településünk megismerése: utcák, 
terek elrendezése, házak, épületek, épü-
lettípusok, lakásfajták 
A ház helyiségei, funkciójuk, berendezé-
sük 
Építőelemekkel házak építése 
Építés alapformára, körvonalrajz, alap-
rajz készítése 
Különleges építmények tervezése 
A szoba berendezése: bútorok készítése 
Családtagok bemutatása, köszönés, be-
mutatkozás 
Családi munkamegosztás, házimunka és 
napi tevékenységek, háztartási munkák 
csoportosítása 
Napirend készítése 
Étkezési szokások, az egészséges táplál-
kozás alapjai, egészséges életmód 
Napi étrend készítése: élelmiszerek, éte-
lek, italok, vitaminok 
Egyszerű ételkészítés 
Asztalterítés, asztali illemtan, asztalterí-
tés, szalvétahajtogatás, meghívó, ültető-
kártya készítése 

Anyanyelvi kommunikáció  
Idegennyelvi kommunikáció  
Matematika   
Társadalomtudományi kom-
petenciák   
Természettudományos és 
technológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Egészség- és mozgáskultúra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
Múzeumlátogatás  
Múzeumi foglalkozás  
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Az önismeret fejlesztése 
Az önállóság fokozása 
A megszerzett munkatapaszta-
latok alkalmazása 
Az alkotás örömének átélése 
egyéni és csapatmunkában 
A munkamegosztás előnyei-
nek kihasználása 
Reális értékelés kialakítása 
A tolerancia és az empátia fej-
lesztése 
Közösen alkotott szabályok 
betartása 
Jó szándékú véleményformá-
lás támogatása 
Különböző kultúrák és a más-
ság elfogadása 
Szokásrend kialakítása 
Lakásfajták csoportosítása 
Lakástervek készítése 
Lakásépítés építőelemekkel 
Lakberendezés  
Házak, lakások, otthonok 
Modellkészítés 
Otthon a lakásban 
Otthonunk tárgyai 
Erőforrások a háztartásban – 
áram, gáz, víz 
Növényápolás 
Egészséges életmód 
Egészséges táplálkozás, táp-
anyagok 
Változatos étkezés 
Étkezési szokások, terítés, tá-
lalás 
Ételkészítés 
Egészséges életmód, napirend 
Személyi higiénia, tisztálko-
dás 
Öltözködési szabályok 
Háztartási balesetek 
Munkamegosztás 
Napirend, házirend 
Takarékoskodás 

Tisztálkodási szokások: személyi higié-
niához, testápoláshoz kapcsolódó plaká-
tok készítése 
Napszaknak, évszaknak és alkalomnak 
megfelelő öltözködés: öltöztetőbabák, 
divatbemutató 
Ruházat tisztántartása, szekrényrendezés 
Környezetünk tisztán tartása. Alapvető 
takarítószerek és eszközök használata. 
Veszélyforrások: gyufa, gáz, elektromos 
áram balesetmentes használata 
Növények a lakásban: növényápolás 
Ötletgyűjtés a közvetlen környezetünk-
ben keletkező hulladékok újra hasznosí-
tására. 
 
Különböző típusú házak megfigyelése 
környezetünkben 
Lakópark készítése kisebb dobozokból 
Lakásmodell készítése építőjáték vagy 
szerelőkészlet segítségével 
Apróbb dobozok segítségével babaház 
berendezése 
A lakás tisztántartásához napi- és heti-
rend készítése, ezeknek a munkáknak az 
elosztása a családban 
A lakásban leggyakrabban található nö-
vények ápolásának megismerése 
Az egészséges tápanyagok megismerése, 
melynek alapján változatos étrend össze-
állítása 
Egyszerű ételek, italok készítése 
Ünnepi asztal terítése 
Szülinapi zsúr kellékeinek elkészítése 
A tisztálkodáshoz szükséges megfelelő 
kozmetikumok kiválasztása 
Alkalomhoz illő öltözet és az életkornak 
megfelelő divat követése 
A háztartás gépeinek megismerése, ezek 
biztonságos használata 
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Környezetvédelem 
Háztartási balesetek 
Fogalmak: lakás, ház, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, modell, egész-

séges életmód, táplálkozás, tápanyagok, életmód, higiénia, testápolás, öltözkö-
dés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka, munka-
megosztás, időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, környe-
zetvédelem, szemét, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés 

 
4. Jeles napok, ünnepek 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 
 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 
− alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 
− felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
− ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 
 
 

Fejlesztési terület: 
4. Jeles napok, ünnepek 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciái 

Ismeretek és fejlesztési fel-
adatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompetencia-
területekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon belül)  

Magyarságtudat erősítése 
Az ünnepléshez kötődő vi-
selkedéskultúra és öltözkö-
déskultúra elemeinek elsajá-
títása és betartása 
Az ünnepi szokások megőr-
zése 
Kulturált ünneplés 

Ünnepi díszek, szimbólumok készítése 
különböző anyagokból: mikulás, kará-
csonyfa, kokárda, zászló 
Csomagolástechnikák: különböző 
alakú ajándéktárgyak csomagolása 
Hímes tojás készítése 
Ajándéktárgyak, meghívók, üdvözlő-
kártyák készítése 

Anyanyelvi kommunikáció  
Idegennyelvi kommunikáció  
Matematika   
Társadalomtudományi kompe-
tenciák   
Természettudományos és 
technológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
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Nemzeti értékeink és hőse-
ink iránti tisztelet erősítése 
Az ajándékozás kultúrájának 
elsajátítása 
Tervek a családban 
Esztétikai érzék fejlesztése 
Közösen átélt élmények és 
érzések támogatása 
Mikulás 
Karácsony 
Farsang 
Március 15. 
Húsvét 
Anyák napja 

 

 
Esztétikus dekorációk tervezése és ké-
szítése népi, vallási, nemzeti és családi 
ünnepekre különböző anyagokból 
Ünnepekhez kapcsolódó egyszerű ha-
gyományos ételek készítése 
A magyar népviselet és népszokások 
megismerése: memóriakártyák készí-
tése 
 
 
 
 

Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
Múzeumlátogatás  
Múzeumi foglalkozás  

Fogalmak: jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, hagyomány, nemzeti érték, viselkedés-
kultúra, öltözködéskultúra, munkaszervezés, dekoráció, esztétika 

 
5. Közlekedés 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
− ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályo-

kat, viselkedési elvárásokat; 
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási ké-

pességgel. 
 
A 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályo-

kat, viselkedési elvárásokat; 
− az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 
− rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési és problémamegoldási ké-

pességgel. 
 
 
Fejlesztési terület: 
5. Közlekedés 
 
 
 
 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tuda-
tosság kompetenciái 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompeten-
ciaterületekhez 

Megvalósulási területek   
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(a saját programunkon be-
lül)  

Saját felelősség felismerése a köz-
lekedésben 
A közlekedéssel kapcsolatos ve-
szélyérzet kialakítása 
A közlekedési balesetek lehetséges 
okainak felismerése és megelőzése 
Közlekedési környezetben alkal-
mazható viselkedési normák 
Szabálykövető magatartás kialakí-
tása 
Balesetmentes közlekedés támoga-
tása 
Együttműködő és együttérző ké-
pesség fejlesztése 
Figyelem és elővigyázatosság fej-
lesztése 
Etikus magatartás értelmezése és 
kialakítása 
A gyalogos és kerékpáros közleke-
dés legfontosabb szabályainak 
megismerése, szabályok megerősí-
tése 
 A gyalogos és kerékpáros közle-
kedés szabályai, lakott területen és 
lakott területen kívül 
Kerékpárosok és gyalogosok vi-
szonya a közösen használt terüle-
teken 
Az úttest részei; útburkolati jelek 
 
A kulturált és biztonságos jármű-
használat megismerése 
A közlekedési szabályok és a jár-
műhasználat gyakorlása szimulá-
ciós és valós közlekedési helyze-
tekben 
A tömegközlekedés során alkalma-
zott magatartás és szokások meg-
szilárdítása 
Közlekedési eszközök megisme-
rése, környezettudatos használatuk 

Séta az iskola környékén, figyelem-
felhívás a veszélyhelyzetekre: gya-
logos és kerékpáros közlekedés, út-
testen való átkelés szabályai, közle-
kedési lámpa jelzéseinek ismerete, 
közlekedési szituációs játék 
Jelzések, táblák megfigyelése 
Helyes és helytelen viselkedés meg-
figyelése és elemzése 
Gyalogosokra vonatkozó közleke-
dési jelzések és táblák megismerése 
Tömegközlekedési eszközök megis-
merése 
Udvariassági szabályok megisme-
rése és alkalmazása 
 
A közlekedési eszközök csoportosí-
tása környezetvédelmi szempontból 
Társasjáték készítése a gyalogos és 
a kerékpáros közlekedési szabályok-
hoz kapcsolódóan 
Lakópark készítése úthálózattal, jel-
zőtáblákkal 
 

Anyanyelvi kommuniká-
ció  
Idegennyelvi kommuniká-
ció  
Matematika   
Társadalomtudományi 
kompetenciák   
Természettudományos és 
technológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Egészség- és mozgáskul-
túra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
Múzeumlátogatás  
Múzeumi foglalkozás  
 



471 
 

Fogalmak: gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, 
úttest, kerékpárút, gyalogosforgalom, tömegközlekedés, helyi és helyközi 
közlekedés, kulturált közlekedés, biztonsági és udvariassági szabályok, biz-
tonságos járműhasználat, térképismeret, útvonalterv 

 
5-6., 7. évfolyam 
 
A technika és tervezés terület tanterve 5-6-7. évfolyamokra négy modult kínál, Melyekből az 
iskola kiválaszthatja és a helyi tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklő-
désének leginkább megfelelő tantervi tartalmakat tartalmazó modul területet.  
MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 
A technika és tervezés terület „B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái moduljának ten-
gelye az önellátás, a másokról történő gondoskodás. Középpontja a család, melynek hétköznap-
jait jelentősen befolyásolja a családellátó tevékenységek megvalósulásának színvonala. A mo-
dul tananyagának témaköreibe a négy fő családellátó tevékenység szerveződik: gazdálkodás és 
munkamegosztás; otthonteremtés; táplálkozás és táplálás; textiltechnika és ruházkodás.  
A hagyományokat és értékeket megőrző tartalom kiegészül a XXI. században elvárt tudástar-
talmakkal. Ennek összetevői magukban foglalják mindazt, amelynek segítségével érthetővé vá-
lik és fenntarthatóan tanulható a környezet szervezett átalakítása, fejlesztése, megismerhető a 
tudományok eredményeinek felhasználása, a korszerű eszközök használata, az emberi és gépi 
munkával végzett tevékenység. A tudás elsajátításának elválaszthatatlan részét képezi az ember 
környezetátalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése, az ehhez kapcso-
lódó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az etikus magatartás kialakítása. 
A tanórákon megvalósuló aktív tanulási folyamatban, komplex alkotótevékenységek útján sa-
játítják el a tanulók a sikeres önellátó, családellátó tevékenységhez szükséges praktikus isme-
reteket. Ezért a modult azok az intézmények tudják eredményesen alkalmazni, ahol rendelke-
zésre áll háztartástan szaktanterem, mely helyet, teret és eszközkészletet biztosít kiscsoportos 
munkáltatásra ételkészítés és textilmunkák végzése során.  
A gyerekek megélik az alkotómunka örömét az egyéni vagy közös tevékenységek során. Büsz-
kék alkotásaikra, a létrehozott produktumokra. Az esetleges sikertelenséget lehetőségként élik 
meg, kreatívan továbbfejlesztik alkotásaikat. Saját felelősségüket felismerik, megélik egészsé-
gük megőrzésében. Konfliktuskezelési technikájuk kialakul, fejlődik, tudatossá válik. Szabály-
követő magatartásuk segíti a rendeltetésszerű, balesetmentes szerszám- és eszközhasználatot. 
A tanulóknak a társas tanulási tevékenységek során lehetőségük nyílik érzelmeik hiteles kife-
jezésére, az empátiára, a kölcsönös elfogadásra. A döntéshozatal során ismereteiket alkalmaz-
zák, mérlegelnek, rugalmasság jellemzi őket álláspontjuk változtatására. A közös döntés men-
tén tevékenykednek. Korrekciót hajtanak végre hibás döntés, tévedés felismerésekor. Munka-
tevékenységekben a gyerekek megtapasztalják saját képességeiket, korlátaikat, fejlődési lehe-
tőségeiket. 
A munkavégzés során szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi a tanulókat. Ismerik en-
nek jelentőségét a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Felelősséget 
vállalnak az elvégzett munkáért. A csapatban betöltött szerepük szerint vesznek részt komplex 
probléma megoldásában. Együttműködőek, együttérzőek, képesek szerepet váltani. Vezető sze-
repben felelősség és empátia jellemzi őket, nyitottak a társak ötleteire, igényeire. 
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A tanulók fogyasztói döntéseit, magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismere-
teik, attitűdjeik irányítják. Különbséget tesznek a valós és a virtuális történések között. 
Az egyénileg vagy csapatban végzett alkotótevékenységek során a gyerekek biztonságos (mo-
dellezett) helyzetben önállóan igazodnak el a változó körülmények és elvárások között. Folya-
matosan szükség van a tervhez viszonyított haladás ellenőrzésére, értékelésére, célok kitűzé-
sére, szükség szerinti újratervezésre. A tanulók meglévő ismereteiket kreatív alkotótevékeny-
ségek során újraszervezik, alkalmazzák, további tapasztalatokkal bővítik, gyakorlattá téve az 
autonóm tanulási folyamatot. 
A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről tájékozot-
tak a tantervi témák szerinti területeken. Az egyes munkatevékenységek értékét felismerik a 
társadalom boldogulásában, a hétköznapok biztonságában. 
A technológiai kultúrák, az emberiség történetét meghatározó nagy találmányok, életvitelünk 
hagyományainak megismerése során a gyerekek értékeket fedeznek fel, felismerik azok jövőt 
meghatározó szerepét. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfoga-
dás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanulás- és taní-
tásszervezési eljárások. 
Évfolyamról évfolyamra haladva a tanulók önállósága egyre nő a tervezési folyamatban, az 
anyaghasználatban, a cél eléréséhez vezető tanulási út megválasztásában. A pedagógus közvet-
len irányító és ellenőrző szerepe változik, hangsúlyosabb lesz a segítő, támogató jellege.  
A témakörök sorában szereplő „Szabad alkotás” megadott időkeretébe az iskola helyi tantervé-
ben a technika és tervezés terület A, C és D moduljaiból választhat tartalmakat az intézményi 
sajátosságok, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. A jelenségalapú tanulás biztosí-
tására ebben az időkeretben akár a modulokon átívelő komplex alkotó folyamat is megvalósít-
ható egy projekt keretében. 
A tanulók felismerik az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális tevé-
kenységeikben megjelenik a globális felelősség érzése. Konkrét problémahelyzetekben – a gye-
rekek életkori sajátosságaival összhangban – cselekvő elkötelezettség jellemzi őket: tudnak és 
akarnak tenni önmagukért, másokért, a helyért, ahol élnek. 
 

5–6. évfolyam 
 

A kétéves szakasz tevékenységei építenek az 1–4. évfolyamon kialakult motivációs bázisra, 
anyagismeretre, szerszám- és eszközhasználatra. Minden témakörben átfogó rendezőelv a 
múlt–jelen–jövő együttállása. Tevékenységeik során a tanulók vizsgálják, hogy a múltban ezt 
hogyan végezték az emberek, megismerkednek hagyományainkkal, értékeinkkel. A múlt örök-
ségén túl megismerik, melyek, milyenek a mai lehetőségeink, milyenek a jövőbeni kilátásaink. 
Ez a szemléletmód alkalmassá teszi a felnövekvő nemzedéket a változások értékként, lehető-
ségként történő kezelésére. Hangsúlyos, hogy minden tevékenység a környezet- és egészségtu-
datosság irányába mutat, kiemelve az egyén, a közösség felelősségét.  
A gyerekek a tanórákon mindig terveznek, készítenek valamit. A munkafolyamat komplexitása 
biztosítja a jelenségalapú tanulást. Ehhez megfelelő pedagógiai és környezeti feltételeket kell 
biztosítania az intézménynek, a fenntartónak. Kiemelten fontos a biztonságos munkakörnyezet 
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megteremtése, ezért a csoportbontás, az anyagellátás, a megfelelő biztonságos használatot le-
hetővé tévő eszközök, a szaktantermi környezet nélkül a tantervi követelmények nem teljesít-
hetőek. 
A pályaorientáció keretében javasolt – akár a tanórai vagy más, témanapokhoz kötődő időke-
retben – a terület tartalmához igazodóan tanévenként üzem-, munkahely-látogatás szervezése. 
 

7. évfolyam 
 
A nevelési-oktatási szakasz tanóráin folytatódik az alkotótevékenységre épülő tanítási folya-
mat. Hangsúlyosabbá válnak a felnőttszerephez tartozó döntési folyamatok, biztonságos iskolai 
keretek közötti szimulált környezetben. Fókuszba kerül a pénzügyi tudatosság, az otthonterem-
tés és -fenntartás, a család ellátása, mindez úgy, hogy az egyén feladatain és érdekein túl a 
társadalmi érdekek, globális célok is helyet kapnak a döntési folyamatban.  
A tanórai munkák során komplexebbé válnak a tevékenységek, a tanuló csapatban, munkameg-
osztásban dolgozik, modellezve a családi vagy munkahelyi munkamegosztást. Mivel a tevé-
kenységek időigényesek, ezért javasolt a tanórák tömbösítése, alkalmanként legalább két tanóra 
megtartása. Fontos, hogy a tanulóknak a tanulási folyamat során legyen alkalmuk üzem-, mun-
kahely-látogatásra, ahol már az iskolaválasztási, megélhetési szempontok is előtérbe kerülnek. 
Ajánlott a terület kiterjesztése a 8. évfolyamra, mivel a tantervi szabályozás szerint a középfokú 
iskolában a tanulónak már nincs lehetősége a terület tanulására. Ezért az intézmény felelőssége, 
hogy tanórai vagy tanórán kívüli keretekben, a kialakított feltételrendszert kihasználva, lehető-
séget, időkeretet biztosítson olyan ismeretek elsajátítására, olyan készségek fejlesztésére, me-
lyeket alkalmazva a tanuló tudatosan hoz döntéseket majdani életében. 

 
MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 
 
5-6., 7. évfolyam 
Témakörök áttekintő táblázata: 

 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
AKG keretein belül megjelenik 

Gazdálkodás, munka-
megosztás 

6 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai kompetencia Di-
gitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia 
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompetencia  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola 
Műhely Barangoló 
Tanulmányi kirándulás Múzeumlátogatás Múzeumi fog-
lalkozás 

Otthon a lakásban 10 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Társadalomtudományi kompetenciák  
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Természettudományos és technológiai kompetencia Di-
gitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia 
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompetencia  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola 
Műhely Barangoló 
Tanulmányi kirándulás Múzeumlátogatás Múzeumi fog-
lalkozás 

Táplálkozás és ételkészí-
tés 

18 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai kompetencia Di-
gitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia 
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompetencia  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola 
Műhely Barangoló 
Tanulmányi kirándulás Múzeumlátogatás Múzeumi fog-
lalkozás 

Textiltechnika 14 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Társadalomtudományi kompetenciák Természettudomá-
nyos és technológiai kompetencia Digitális kompetencia 
Kulturális kompetencia  
Szociális kompetenciák Tanulási kompetenciák Tanös-
vény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola Műhely 
Barangoló Tanulmányi kirándulás Múzeumlátogatás 
Múzeumi foglalkozás 

Szabad alkotás 
„C” modul témaköreiből  

20 Anyanyelvi kommunikáció Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai kompetencia Di-
gitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia 
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompetencia  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola 
Műhely Barangoló 
Tanulmányi kirándulás Múzeumlátogatás Múzeumi fog-
lalkozás 

Összes óraszám: 68  
 

 
1. Gazdálkodás, munkamegosztás 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
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− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 
és tudatos gazdálkodás módjaival; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét. 
 
A 7. évfolyam végére a tanuló: 
− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal. 
 

 
Fejlesztési terület: 
1. Gazdálkodás, munkameg-
osztás 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatos-
ság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési fel-
adatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompeten-
ciaterületekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon be-

lül)  
A személyes pénzügyi tevé-
kenységek és a fogyasztás 
megszervezésével kapcsolatos 
kompetenciák fejlesztése 
A háztartás, a család, mint 
gazdálkodási egység 
Családellátó tevékenységek 
munkaszervezése és munka-
megosztása 
Tudatosság alkalmazása a ta-
nuló saját életvitelével kap-
csolatos döntéseiben 
A véleményformálás támoga-
tása 
A háztartási, családi költség-
vetés 
A háztartás fogyasztása, kör-
nyezetterhelése 
 

Családi heti időmérleg elemzése: csa-
ládellátó tevékenységek beazonosítása, 
munkamegosztás helyzetértékelése. 
Véleményformálás, vélemények ütköz-
tetése 
Egy választott családellátó tevékenység 
(pl. egy konkrét étel elkészítése, heti 
mosás stb.) elemzése.  
Ráfordítások: szükséges anyagok, esz-
közök, energiafelhasználás, munka-
órák, környezetterhelés 
A vizsgált folyamat értékelése, optima-
lizálása. Gazdálkodási, takarékossági 
lehetőségek számbavétele 
 
Különböző élethelyzetekben (feladatle-
írásban) lévő családok havi költségve-
tésének elkészítése, elemzése 

Anyanyelvi kommunikáció  
Idegennyelvi kommunikáció  
Matematika   
Társadalomtudományi kom-
petenciák   
Természettudományos és 
technológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Egészség- és mozgáskultúra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
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 Bevételek, kiadások csoportosítása, 
rendszerezése. Javaslattétel a fogyasz-
tás optimalizálására 
Vagyonleltár készítése a szaktanterem 
meghatározott részéről 
Látogatás egy közeli bankfiókba vagy 
banki tanácsadó meghívása: Tájékozó-
dás megtakarítási lehetőségekről, a 
bank által nyújtott szolgáltatásokról 

Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
Múzeumlátogatás  
Múzeumi foglalkozás  
 

Fogalmak: család, háztartás, gazdálkodás, bevételek, kiadások, családellátó tevékenysé-
gek, munkamegosztás, munkaszervezés, a háztartási költségvetés feladata; 
készítésének formái; takarékossági formák; vagyonleltár, értékek védelme; 
környezetterhelés 

 
2. Otthon a lakásban 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
− szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket szám-

szerűsít; 
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal. 
 
A 7. évfolyam végére a tanuló: 
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz pro-

duktuma továbbfejlesztésére; 
− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben. 
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Fejlesztési terület: 
2. Otthon a lakásban 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatos-
ság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési fel-
adatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompetencia-
területekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon belül)  

Műszaki kommunikáció értel-
mezése és alkalmazása 
Lakberendezési tervek, rajzok, 
makettek (digitális tervezés és 
kivitelezés) 
Digitális tervezés alkalmazása 
Véleményformálás támoga-
tása a környezettudatos otthon 
kialakításáról 
Különböző korok otthonainak 
összehasonlítása, vélemény-
formálás 
Otthon a településen  
Közlekedési rendszerek 
Az épületek rajzai 
Életterek, otthonok 
Az épületek főbb szerkezeti 
elemei, anyaga, a tulajdonság 
és felhasználhatóság összefüg-
gései 
Helyiségek funkciói, térkap-
csolatai, tájolása 
Helyiségek kialakításának, be-
rendezésének szempontjai 
A lakás stílusa, hangulata 
A világítás, a színek, az anya-
gok és minták, a tárgyak és a 
díszek szerepének értelme-
zése, alkalmazása a lakberen-
dezésben 

Műszaki rajzok értelmezése, olva-
sása 
Makettépítés elemekből, mintaívek-
ből. Épület, telek, településrész vagy 
település makettjének elkészítése 
Egyszerű tértervezés és téralakítás 
különböző eszközökkel. Építés do-
bozokból vagy más elemekből 
Rajzolvasás: eligazodás helyszínraj-
zon, alaprajzon, homlokzati rajzon – 
építészeti elemek beazonosítása 
Saját lakóház leírása szóban – elbe-
szélés utáni rajzolás 
Ismert épület bejárása, új megfigye-
lési szempontok meghatározásával, 
vázlatkészítés 
 
Látogatás egy építkezésen vagy film 
megtekintése egy építkezésről. 
Megfigyelési szempontok szerinti 
adatgyűjtés, megbeszélés 
Látogatás lakberendezési áruházban 
vagy film megtekintése. Megfigye-
lési szempontok szerinti adatgyűj-
tés, megbeszélés 
Berendezési tervek elemzése 
Konyhaberendezési terv készítése, 
egyeztetett szempontok szerint, in-
gyenes tervezőprogramok használa-
tával 

Anyanyelvi kommunikáció  
Idegennyelvi kommunikáció  
Matematika   
Társadalomtudományi kompe-
tenciák   
Természettudományos és tech-
nológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Egészség- és mozgáskultúra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
Múzeumlátogatás  
Múzeumi foglalkozás  
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A konyha, mint munkahely ki-
alakításának higiéniai, munka-
szervezési, ergonómiai szem-
pontjai 
A tanórai tevékenységekhez 
kötődő szakmák, foglalkozá-
sok, tanulási utak 
Kreatív tevékenységek kész-
ségeinek fejlesztése 

Lakberendezési tárgy vagy dekorá-
ció tervezése, kivitelezése 
 
 

Fogalmak épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz; szerkezeti elemek, anya-
gok; helyiségek területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás, a lakótér kiala-
kítása; a lakberendezés elemei, fény, fényerősség, fényforrások, a lakás vilá-
gítása: általános, helyi és hangulatvilágítás; színek, anyagok, minták, díszek 
szerepe; a konyha bútorai, konyhai gépek elhelyezése; higiénia, munkaszer-
vezés, ergonómia 

 
3. Táplálkozás és ételkészítés 
 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 
− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 
− felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 
− ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 
 
A 7. évfolyam végére a tanuló: 
− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
− érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékeny-

ség szerepét, jelentőségét; 
− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában. 
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Fejlesztési terület: 
3. Táplálkozás és ételkészítés 
 
 
 
 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatos-
ság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési fel-
adatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompetencia-
területekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon belül)  

A táplálkozás jelentőségének 
értelmezése az egészségtuda-
tos életvitelben 
Fogyasztói tudatosság alkal-
mazása az egészséges táplál-
kozás – mint önérdek – men-
tén 
Az élelmiszerek megválasztá-
sában fogyasztói tudatosság 
alkalmazása – az önérdeken 
túl, a társadalmi érdekek men-
tén is 
Rugalmas alkalmazkodás dön-
tési helyzetekben 
Kezdeményező és kitartó 
munkavégzés alkalmazása 
Táplálkozás az egészségtuda-
tos életvitelben 
Élelmiszerek, ételek, tápanya-
gok 
Élelmiszer-beszerzés, -tárolás, 
-tartósítás 
Konyhatechnikai eljárások 
A felhasznált élelmiszerek 
eredete, forrásai 
A felhasznált élelmiszerek tu-
lajdonságai 
Ételkészítési folyamat terve-
zése, kivitelezése 
Az ételkészítés, terítés, tálalás 
eszközei 

„Okostányér” elemzése, élelmiszer-
típusok beazonosítása. Főbb élelmi-
szertípusok vizsgálata, kóstolása, ér-
tékelése (pl. zöldségek, gyümöl-
csök, tejtermékek stb.) 
Heti étrend elemzése, értékelése 
megadott szempontok szerint – az 
egészséges életmód és a fenntartha-
tóság szempontjai szerint 
 
Fogyasztói kosár készítése – élelmi-
szerek csoportosítása megadott 
szempontok szerint 
Élelmiszer-beszerzés tervezése, 
napi, heti, időszakos bevásárlások-
hoz 
Ételkészítési gyakorlatok tervezése, 
kivitelezése, különféle alapanyagok 
kiválasztása, mérése, előkészítése, 
konyhatechnikai eljárások alkalma-
zása, munkák során a rendelkezésre 
álló konyhai gépek használata, gon-
dozása. Tartósítási eljárások alkal-
mazása 
Az elkészült ételek kóstolása, érté-
kelése. A munkaszervezés, munka-
végzés értékelése 
Terítési gyakorlat. Egyes ételek fo-
gyasztásához használt eszközök be-
azonosítása, használata 

Anyanyelvi kommunikáció  
Idegennyelvi kommunikáció  
Matematika   
Társadalomtudományi kompe-
tenciák   
Természettudományos és tech-
nológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Egészség- és mozgáskultúra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
Múzeumlátogatás  
Múzeumi foglalkozás  
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Biztonságos élelmiszer-, étel-
készítés, étel 
Konyhai gépek és alkalmazá-
suk 
A magyar konyha értékei, ha-
gyományai 
Hungarikumok, tájjellegű éte-
lek  
A tanórai tevékenységekhez 
kötődő szakmák, foglalkozá-
sok, tanulási utak 
Környezeti szempontok alkal-
mazása tevékenység értéke-
lése során 
Véleményformálás támoga-
tása a technológiai fejlődés és 
a társadalmi, gazdasági fejlő-
dés kapcsolatának vonatkozá-
sában 

Receptgyűjtés megadott szempon-
tok szerint 
Látogatás élelmiszer-feldolgozó 
üzemben vagy piacon. Film megte-
kintése a témában 
Látogatás az iskolai konyhán vagy 
egy közeli étterem konyháján. Meg-
figyelési szempontok szerinti adat-
gyűjtés, elemzés 
 

Fogalmak: táplálkozás és egészség; élelmiszer, élelmiszer-biztonság, bevásárlás, étel, 
tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban gazdag élelmiszerek; fehérjék-
ben gazdag élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és ásványi anyagokban 
gazdag élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások, tartósítási 
eljárások, tárolási módok, konyhai gépek és biztonságos üzemeltetésük ma-
gyar konyha, tájjellegű ételek, ételcsoportok, menüelemek 

 
4. Textiltechnika 
 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 
 
A 7. évfolyam végére a tanuló: 
− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
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− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 
 

Fejlesztési terület: 
4. Textiltechnika 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tuda-
tosság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak   

Kapcsolódás a kompetencia-
területekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon belül)  

Kreatív alkotás alkalmazása 
Véleményformálás támogatása a 
témához kapcsolódó kulturális 
örökségünkről 
Textil alapanyagok és félkész ter-
mékek 
Szövött és hurkolt textíliák előállí-
tásának kézműves technológiái és 
eszközei 
Textíliák díszítésének technológiái 
és eszközei 
Anyagok biztonságos megmunká-
lása 
Viseletek, hagyományok, hungari-
kumok 
Együttműködési készségek fejlesz-
tése 
Textilkészítés során a gépi varrás 
biztonságos alkalmazása 
A tanuló saját képességeinek és ér-
deklődésének azonosítása a témá-
hoz kötődően 
Textilfélék (alapanyagok, készter-
mékek) környezetünkben 
Textilfélék tisztítása, gondozása, 
javítása 

Textilek anyagvizsgálata, alap-
anyagok beazonosítása, csoporto-
sítása. Még nem alkalmazott tex-
tilkészítési eljárások kipróbálása 
(fonás, csomózás, nemezelés, 
szövés, hurkolás) 
Textíliák díszítése: Még nem al-
kalmazott festési mód kipróbá-
lása 
Hímzések, díszítmények: Saját 
vagy választott vidék hímzésé-
nek, motívumainak rajzolása, öl-
téstípusainak kipróbálása, alkal-
mazásuk ruházaton 
Látogatás múzeumban, tájház-
ban, alkotóházban, népi együttes-
nél, vagy film megtekintése a té-
mában. Megfigyelési szempontok 
szerinti adatgyűjtés 
 
A varrógép üzembe helyezése, 
használata 
Egyszerű használati tárgy vagy 
ruhadarab kivitelezése gépi var-
rással 

Anyanyelvi kommunikáció  
Idegennyelvi kommunikáció  
Társadalomtudományi kompe-
tenciák   
Természettudományos és 
technológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
Múzeumlátogatás  
Múzeumi foglalkozás  
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A háztartási szabás-varrás eszkö-
zei 
Lakástextilek kivitelezése 
Textilfestés, varrás varrógéppel 
A tanórai tevékenységekhez kö-
tődő szakmák, foglalkozások, ta-
nulási utak 

Maradék textilanyagok gyűjtése, 
újrahasznosítása a foltvarrás 
alaptechnikáinak alkalmazásával 
Lakástextil-tervezés, -kivitelezés 
(lehet párna, terítő vagy közös 
munka: falikép, függöny, játék) 

Fogalmak: textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, kézi varrás, hímzés, textilfélék 
csoportosítása, egyes típusok gondozása ,ruházat, viselet, a ruházat gondo-
zása, a textilfestés anyagai, eljárásai; varrógép, gépi varrás; foltvarrás 

 
5. Szabad alkotás  
MODUL „C”: Kertészeti technológiák témaköreiből 
5-6. évfolyam 
Témakörök áttekintő táblázata: 
 
Témakör neve Javasolt óra-

szám 
AKG keretein belül megjelenik 

Ősz a zöldségesben és a gyümöl-
csösben 

8 Természettudományos és technológiai kom-
petencia Digitális kompetencia  
Kulturális kompetencia Szociális kompeten-
ciák Tanulási kompetenciák Vállalkozói kom-
petencia Tanösvény Témanap Témahét Pro-
jektek  
Erdei iskola Műhely Barangoló Tanulmányi 
kirándulás Múzeumlátogatás Múzeumi foglal-
kozás 

Növényvédelem a biokertben  4 Anyanyelvi kommunikáció Természettudo-
mányos és technológiai kompetencia Kulturá-
lis kompetencia Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompe-
tencia Tanösvény Témanap Témahét Projek-
tek Erdei iskola Műhely Barangoló Múzeumi 
foglalkozás 

Zöldségfélék, gyógynövények 
termesztése az iskolakertben 

8 Természettudományos és technológiai kom-
petencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kom-
petencia Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompe-
tencia  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Er-
dei iskola Műhely Barangoló 

Összes óraszám: 20  
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5./1. Ősz a zöldségesben és a gyümölcsösben 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
− csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfele-

lően tevékenykedik; 
− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
− tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 
− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik. 
 

Fejlesztési terület: 
5./1. Ősz a zöldségesben és a 
gyümölcsösben 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tuda-
tosság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési feladatok 
Ajánlott tevékenységek 

és tartalmak   

Kapcsolódás a kompetenciaterüle-
tekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon belül)  

Problémahelyzetben megoldási 
stratégiák összehasonlítása 
Tevékenység során együttműkö-
dési készségek fejlesztése 
A növényekről, az egészséges táp-
lálkozásról tanult ismeretek szinte-
tizálása, alkalmazása 
Környezet- és egészségtudatos vé-
leményformálás 
A fenntartható fejlődés értelme-
zése 
A cselekvő tudatosság alkalmazása 
Szabálykövető, kooperatív maga-
tartás alkalmazása munkavégzés 
során 
Kertészeti alapismeretek 

Séta az iskolakertben. Az 
egyes kertrészek elkülöní-
tése, a növények szem-
pontok szerinti megfigye-
lése, tapasztalati vizsgá-
lata (érintés, szaglás, ízle-
lés). Növények, növényi 
részek begyűjtése, cso-
portosításuk 
Az iskolakerti lehetősé-
gek szerint betakarítás 
(gyümölcs vagy zöldség). 
Munkaszervezés, munka-
végzés. A feldolgozás 
előkészítése 

Anyanyelvi kommunikáció  
Idegennyelvi kommunikáció  
Matematika   
Társadalomtudományi kompeten-
ciák   
Természettudományos és technoló-
giai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Egészség- és mozgáskultúra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
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A zöldséges- és gyümölcsöskert 
jellemző növényei és csoportosítá-
suk: Az iskolakertben fellelhető 
növények azonosítása, jellemzőik; 
Csoportosítás szempontja: fo-
gyasztásra szánt részek és a gazda-
sági érettség időpontja szerint 
Kertművelés és ápolás  
A betakarítás folyamatai, munka-
szervezés: az iskolakertben talál-
ható zöldség vagy gyümölcs beta-
karításának (szüretelésének) mun-
kafolyamatai, eszközei, munka-
megosztás a csoportban 
Baleset-megelőzési szabályok: a 
használt eszközökkel történő mun-
kavégzés szabályai 
Élelmiszer-termelés és -feldolgo-
zás 
Az iskolakertben termesztett növé-
nyek szerepe, jelentősége az 
egészséges táplálkozásban: a vizs-
gált növények jellemző tápanya-
gai, szerepük szervezetünk egész-
séges működésében 
Ételkészítési technológiák a meg-
termelt élelmiszerek feldolgozásá-
hoz: a betakarított termés feldolgo-
zása, téli tárolása (pl. must, befőtt, 
lekvár, savanyúság készítése, asza-
lás, fagyasztás, vermelés stb.) 
Higiéniai és élelmiszer-biztonsági 
szabályok: a végzett munkafolya-
matok higiéniai szabályai  
Az élelmiszer-termelés hagyomá-
nyai, értékei, hungarikumai: a fel-
dolgozott élelmiszerhez köthető 
hagyományaink, értékeink bemu-
tatása 
Pályaorientáció  
A tanórai tevékenységekhez kö-
tődő (mezőgazdasági, élelmiszer-
ipari) szakmák, foglalkozások: 
élelmiszeripari szakmacsoport 

A termés feldolgozása – a 
lehetőségek szerint must-
készítés, lekvárfőzés, be-
főzés vagy savanyítás, 
esetleg aszalás 
A felhasznált anyagok be-
azonosítása (szerepük a 
táplálkozásban, a készít-
ményben) 
Ételkészítési gyakorlatok 
előkészületei során alkal-
mazott szabályok: kézmo-
sás, hajviselet, védőruha. 
A felhasznált eszközök, 
anyagok tisztasága, a tisz-
títás módjainak alkalma-
zása, eszközeinek, anya-
gainak használata 
Választott hungarikumok 
bemutatása – projekt, csa-
patban. Javaslattétel helyi 
értéktárba történő bevá-
lasztásra 
Információgyűjtés a vég-
zett tevékenységekhez kö-
tődő szakmákról, tanulási 
utakról – önálló munka. A 
mi cégünk – storyline já-
ték: a témakörben tanult 
ismeretek mentén a gye-
rekek egy cég dolgozói, 
bemutatják egymásnak 
foglalkozásukat (Mit, hol 
tanultak? Mi a szakmájuk, 
a foglalkozásuk? Hogyan 
telik egy napjuk a munka-
helyen?) 
 

Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
Múzeumlátogatás  
Múzeumi foglalkozás  
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Tanulási utak a megismert szak-
mák megszerzéséhez 
 
Fogalmak: zöldség, gyümölcs, élelmiszer, biológiai érettség, gazdasági érettség, étel, 

tápanyag, tartósítási eljárások, higiénia 
 
 
5./2. Növényvédelem a biokertben 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
− a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alter-

natívákat; 
− komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 
− holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 
− döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
− alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 
− az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 
− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
− ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 
 

Fejlesztési terület: 
5./2. Növényvédelem a biokert-
ben 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tuda-
tosság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és 
tartalmak   

Kapcsolódás a kompetenciate-
rületekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon belül)  

Az ember személyes felelősségé-
nek felismerése a környezet alakí-
tásában 
Konkrét problémahelyzetben cse-
lekvő elkötelezettség értelmezése 
Digitális kompetenciák fejlesztése 
mérési, megfigyelési adatok ösz-
szegzése során 
Ok-okozati összefüggések értel-
mezése adatok elemzése során 

Környezeti megfigyelések, ál-
lapotrögzítés, mérések, adatok 
elemzése 
Az emberi tevékenység hatása 
a környezetre – egyes techno-
lógiák előnyei, hátrányai – 
projektmunka 
Védekezési módok egyes (az 
iskolakertben is jellemző) kár-
tételek esetén – projektmunka 

Anyanyelvi kommunikáció  
Természettudományos és techno-
lógiai kompetencia  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
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Következmények, kockázatok 
becslésére, értékelésére vonatkozó 
kompetenciák fejlesztése tervek, 
tapasztalatok mentén 
Kertészeti alapismeretek 
A kert mint ökológiai egység 
A környezeti állapot mérésének, 
értékelésének eljárásai, eszközei  
Az ökológiai (bio) kertművelés 
alapszabályai (vetésforgó, fajtavá-
lasztás, talajerő-utánpótlás, im-
munerősítés) 
Kertművelés és -ápolás  
A biogazdálkodás jellemzői 
Növényi immunerősítő levek ké-
szítése és használata 
A madárbarát, rovar- és méhbarát 
kert jelentősége a biokertben 
A vegyszeres növényvédelem elő-
nyei-hátrányai általában és az is-
kolakertben, az ökológiai (bio) 
gazdálkodásban megengedett sze-
rek jellemzői 
Pályaorientáció 
A tanórai tevékenységekhez kö-
tődő (mezőgazdasági) szakmák, 
foglalkozások 
Tanulási utak a megismert szak-
mák megszerzéséhez 

Saját készítésű szerek készíté-
sének eljárásai, feladatai (nö-
vények begyűjtése, szerkészí-
tés, -alkalmazás).  
Tervezés 
A téli madár- és rovarvédelem 
előkészületei (madárkalács, 
odú, etető, rovarhotel készí-
tése a lehetőségek szerint) 
 

Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Múzeumi foglalkozás  
 

Fogalmak: az iskolakert, mint életközösség; növények kártevői; növényvédelem; vegy-
szer nélküli növényvédelem; biológiai növényvédelem; mechanikai növény-
védelem; biogazdálkodás, madárbarát kert; madár-, rovar- és méhvédelem az 
iskolakertben 

 
5./3.  Zöldségfélék, gyógynövények termesztése az iskolakertben 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
− környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
− terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 
− a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
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− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan ve-

zeti a csoport döntési folyamatát; 
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
− tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
− ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 
 

Fejlesztési terület: 
5./3. Zöldségfélék, gyógynövé-
nyek termesztése az iskolakert-
ben 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tuda-
tosság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompeten-
ciaterületekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon be-

lül)  
A munkatevékenység értékteremtő 
lényegének, felelősségének értel-
mezése 
Tervezési folyamat során gazdál-
kodási szempontok alkalmazása 
Digitális alkalmazások használatá-
val információk, adatok rendezése, 
értelmezése 
Tevékenységek, beavatkozások 
környezeti és gazdasági következ-
ményének mérlegelése 
Döntéshozatal során ismeretek al-
kalmazása, véleményformálás, 
konszenzusra jutás 
Cselekvő tudatosság alkalmazása 
Önismeret, társas kompetenciák, 
munkakultúra fejlesztése, csapat-
ban végzett munkatevékenységek 
során, különböző szerepekben 

Környezeti megfigyelések, értékelé-
sek végzése 
Szerszámoskamra rendje, szerszá-
mok gondozása 
Ivartalan szaporítási módok alkal-
mazása a rendelkezésre álló növé-
nyeken 
Növénytermesztés ivartalan szaporí-
tási módokkal, hajtatásos növényter-
mesztéssel az iskolakert lehetőségei 
szerint 
Zöldségtermesztés tervezése 
Növénytársítás szabályainak alkal-
mazása a termesztési terv készítése 
során 
A témakör elsajátítása során saját 
terv szerinti növénytermesztés, gaz-
dálkodás, a megtermett élelmiszer 
hasznosítása – ételkészítési gyakor-
latok keretében 

Egészség- és mozgáskul-
túra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
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Véleményformálás támogatása a 
mezőgazdaság, a gazdák tevékeny-
ségéről, az ágazat jelentőségéről 
Kertészeti alapismeretek  
A környezeti állapot mérésének, 
értékelésének eljárásai, eszközei; 
az időjárás változásainak követése, 
értékelése a növénytermesztés vo-
natkozásában 
Az egyes műveletek végzésének 
szerszámai, eszközei és használa-
tuk 
Növények ivartalan szaporítása; 
szaporítási módok: hajtásdugvá-
nyozás, tőosztás, levéldugványo-
zás, bujtás  
Zöldségfélék, fűszer- és gyógynö-
vények szaporítása, termesztése, 
palántanevelés; szaporítás növényi 
részekkel: dughagymával, fiók-
hagymával, gumóval  
A növénytársítás szabályai: 
gyógynövények, dísznövények a 
zöldségágyban; a növények egy-
másra gyakorolt hatása; vetési, ter-
mesztési terv; az ágyásban egy-
mást követő növények termeszté-
sének tervezése, a termőterület 
maximális kihasználásával 
Kertművelés és -ápolás 
A gazdasági év munkarendje 
Kertészeti munkák: az iskolakerti 
környezet értékelésén alapuló be-
avatkozások tervezése; kertgondo-
zás; a felhasználásra érett növényi 
részek betakarítása  
Baleset-megelőzési szabályok 
Élelmiszer-termelés, -feldolgozás  
Az élelmiszer-termelés hagyomá-
nyai, értékei, hungarikumai: élel-
miszer-termelés hazánkban; mező-
gazdasági ágazatok, termékek; a 
betakarított növényi részek fel-
használása, feldolgozása 

A tanulók nyári kertészeti gyakorla-
ton való részvétele (az iskola sajá-
tosságai szerint) 
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Pályaorientáció 
A tanórai tevékenységekhez kö-
tődő (mezőgazdasági, élelmiszer-
ipari) szakmák, foglalkozások; 
gazdák és gazdaságok hazánkban 
és Európában  
Tanulási utak a megismert szak-
mák megszerzéséhez 
Fogalmak: növények ivaros és ivartalan szaporítása, palánta, tőosztás, dugványozás, buj-

tás, gazdálkodás, a termőterület kihasználtsága; a termesztési folyamat mun-
kaműveletei; mezőgazdasági ágazatok, gazdaságok; hagyományos és nagy-
üzemi gazdálkodás; élelmiszerek előállítása 

 
7. évfolyam 
Témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
AKG keretein belül megjelenik 

Ősz a gyümölcsösben 6 Természettudományos és technológiai kompetencia Digitális 
kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia Szociá-
lis kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Vállalkozói kompetencia  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola Mű-
hely Barangoló 
Tanulmányi kirándulás  

Talajművelés az isko-
lakertben és a nagy-
üzemben 

2 Természettudományos és technológiai kompetencia Digitális 
kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia Szociá-
lis kompetenciák  
Tanulási kompetenciák Tanösvény Témanap Témahét Pro-
jektek Erdei iskola Műhely Barangoló Tanulmányi kirándu-
lás  

Gyümölcstermesztés 
az iskolakertben 

12 Természettudományos és technológiai kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra Kulturális kompetencia Szociá-
lis kompetenciák  
Tanulási kompetenciák  
Tanösvény Témanap Témahét Projektek Erdei iskola Mű-
hely Barangoló 
Tanulmányi kirándulás  

Összes óraszám: 20  
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5./1. Ősz a gyümölcsösben 
 
A 7. évfolyam végére a tanuló: 
− tevékenységét társakkal együttműködve tervezi; 
− részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
− felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; felismeri saját felelősségét élet-

vezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre 
álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

− egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz pro-

duktuma továbbfejlesztésére. 
 

 
Fejlesztési terület: 
5./1. Ősz a gyümölcsösben 
 
 
 
 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tu-
datosság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompeten-
ciaterületekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon be-

lül)  
A talaj minősége, a környezeti jel-
lemzők és a gyümölcstermesztés kö-
zötti kapcsolatok értelmezése 
Véleményformálás támogatása a he-
lyi gyümölcsfajták értékéről, a „tün-
dérkertek” jelentőségéről 
Együttműködési készségek fejlesz-
tése a munkatevékenységek terve-
zése és végzése során 
Felelősségvállalás kompetencia fej-
lesztése a környezet- és egészségtu-
datos cselekvés gyakorlatában 
Élelmiszer-termelés és -feldolgozás 
A gyümölcsösben termesztett növé-
nyek jellemzői (növényismeret, bo-
tanikai jellemzők) 

Séta a gyümölcsösben, termesztett 
gyümölcsök megfigyelése, termés-
típusok beazonosítása 
Egyes fajták beazonosítása.  
Megfigyelések rögzítése, adatgyűj-
tés, elemzés, térképrajzolás, a kert 
sajátosságaitól függően kóstolás 
Gyümölcs az étrendben – projekt-
munka 
Ételkészítési gyakorlat – a helyi 
sajátosságok szerint (befőzés, lek-
várfőzés, gyümölcsös étel készí-
tése).  
Technológiai folyamatok alkalma-
zása 
Gyümölcstermő növények őszi 
gondozása 

Természettudományos és 
technológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Egészség- és mozgáskul-
túra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Vállalkozói kompetencia   
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
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Tájegységre jellemző faj- és fajtais-
meret (növényismeret, termesztési 
igények, a termés használati értéke) 
A termesztett növények helye, sze-
repe, jelentősége az egészséges táp-
lálkozásban (ételek, élelmiszerek, 
tápanyagok; tápanyagmegőrző étel-
készítési eljárások; fogyasztóvé-
delmi ismeretek) 
Gyümölcsök betakarítása, tárolása, 
feldolgozása (technológiai folyama-
tok) 
A gyümölcstermesztés hagyomá-
nyai, hungarikumai 
Őszi növényvédelmi munkák 
Fajtamentő tündérkertek a Kárpát-
medencében 
Pályaorientáció 
A gyümölcsfeldolgozáshoz kötődő 
szakmák, foglalkozások, munkakör-
nyezetek 

Tündérkertek – projektmunka 
 

 

Fogalmak: az egyes levél-, virág- és terméstípusok jellemzői; az egyes termőhelyek jel-
lemzői; termesztett gyümölcsök környezeti igényei; egészséges táplálkozás, 
tápanyagok, ételkészítési eljárások, tartósítási eljárások, kártevők elleni véde-
kezés, fajtamentő tündérkert 

 
5./2. Talajművelés az iskolakertben és a nagyüzemben 
 
A 7. évfolyam végére a tanuló: 
− önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 
− alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 
− a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 
− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz pro-

duktuma továbbfejlesztésére; 
− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában. 
 

Fejlesztési terület: 
5./2. Talajművelés az iskolakert-
ben és a nagyüzemben 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
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Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tu-
datosság kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompeten-
ciaterületekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon be-

lül)  
Az ok-okozati összefüggés értelme-
zése a talajszennyezés okai és kö-
vetkezményei között 
Véleményformálás támogatása az 
egyén felelősségéről az értékek 
megőrzésében és a közös értékte-
remtésben 
Kertészeti alapismeretek 
A talaj minősége (a talaj vízgazdál-
kodása, levegő- és hőgazdálkodása; 
a talaj minőségének vizsgálati mód-
szerei) 
Talajszennyezés (szennyező anya-
gok hatása az élővilágra) 
Fenntarthatóság az iskolakertben és 
a nagyüzemben 
Kertművelés és -ápolás  
Talajvédelem, talajhasználat: őszi 
talajmunkák az iskolakertben; kom-
poszt kezelése és felhasználása 

A talaj megfigyelése, vizsgálata 
Javaslattétel az iskolakert talajának 
javítására 
Javítási módok, gondos talajhasz-
nálat feladatai 
Talajmunkák végzése az iskola-
kertben 
 

Természettudományos és 
technológiai kompetencia  
Digitális kompetencia   
Egészség- és mozgáskul-
túra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
 

Fogalmak: a talaj vízgazdálkodása; levegő- és hőgazdálkodása; savasság, lúgosság, a ta-
laj kémhatása; talajszennyező anyagok; a talajművelés munkái 

 
5./3. Gyümölcstermesztés az iskolakertben 
 
A 7. évfolyam végére a tanuló: 
− felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 
− felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
− tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 
− terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 
− önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 
− a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
− megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 
− alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan ve-

zeti a csoport döntési folyamatát; 
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− a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alter-
natívákat; 

− adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 
− a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz pro-

duktuma továbbfejlesztésére; 
− érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 
− ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit; 
− a fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a számára vonzó foglalkozások alkal-

massági és képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási lehetőségeket, a jövedelmezőséget 
és a jellemző tanulási utakat. 

 

Fejlesztési terület: 
5./3. Gyümölcstermesztés 
az iskolakertben 

Kapcsolódási pontok a NAT kompetenciaterületekhez 
Kommunikációs kompetenciák 
Digitális kompetenciák 
Matematikai, gondolkodási kompetenciák 
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciái 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Ismeretek és fejlesztési 
feladatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak   

Kapcsolódás a kompetenciaterüle-
tekhez 

Megvalósulási területek   
(a saját programunkon belül)  

Munkatevékenység értékte-
remtő lényegének értelme-
zése 
A társadalmi munkameg-
osztás lényegének, az 
egyes foglalkoztatási ága-
zatok jelentőségének értel-
mezése 
Tervezési folyamat során 
holisztikus szemlélet alkal-
mazása 
Digitális alkalmazások 
használatával információk, 
adatok rendezése, értelme-
zése 
Tevékenységek, beavatko-
zások következményének 
többszempontú mérlege-
lése 

Metszés munkálatainak végzése 
Gyümölcsfák szükség szerinti gon-
dozása 
Szőlészeti munkák kora tavasztól 
télig (az iskolakert szőlőinek gon-
dozása, a helyi sajátosságok sze-
rint), a telepítéstől a szüretig  
(A tevékenység a nyári szünetben 
és a 8. osztály őszi időszakában is 
tart, függetlenül a tantárgy óraszá-
mától – a modult választó iskola 
ezért lehetőséget biztosít a tanu-
lóknak a tevékenység végzésére és 
lezárására.) 
Ételkészítési gyakorlat – az intéz-
ményi sajátosságok szerint 
 

Természettudományos és technoló-
giai kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra  
Kulturális kompetencia    
Szociális kompetenciák   
Tanulási kompetenciák  
Tanösvény  
Témanap  
Témahét  
Projektek  
Erdei iskola  
Műhely  
Barangoló  
Tanulmányi kirándulás  
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Döntéshozatal során tuda-
tosságra épülő konszenzus 
alkalmazása 
Cselekvő tudatosság alkal-
mazása 
Önismeret, társas kompe-
tenciák fejlesztése csapat-
ban végzett munkatevé-
kenységek során, külön-
böző szerepekben 
Kertészeti ismeretek 
Fiatal fák és cserjék gondo-
zása: koronaalakítás met-
széssel és hajtáskötözéssel; 
növényvédelem 
Termő fák és cserjék gon-
dozása: koronaforma fenn-
tartása és a termés szabá-
lyozása metszéssel; tám-
rendszerek kialakítása 
Kertművelés és -ápolás 
Az iskolakert gyümöl-
csösének gondozása 
Szőlőművelés: a növény 
jellemzői, termesztett faj-
tái; a szőlő telepítése; ter-
mesztési módok kiskertben 
és nagyüzemben; a szőlő 
gondozási munkái 
Élelmiszer-termelés, fel-
dolgozás 
Tavaszi, kora nyári időszak 
gyümölcstermésének fel-
dolgozása 
Pályaorientáció 
A gyümölcstermesztéshez, 
a szőlészethez, a borászat-
hoz tartozó szakmák, fog-
lalkozások azonosítása 
Fogalmak: fás szárú növények jellemzői; metszés, koronaalakítás; terméshozam-szabá-

lyozás, gyümölcsösök növényvédelme; szőlőnövény jellemzői; szőlőfajták, 
szőlőtelepítés, szőlőgondozás munkái 
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DIGITÁLIS KOMPETENCIA – DIGITÁLIS KULTÚRA 

 
A digitális Technika és tervezés fejlődése és terjedése alapjaiban változtatta meg a gyerekek 
környezetét. A mai iskolások már beleszülettek a digitális korszakba, életük egyszerre zajlik 
offline és online, a fizikai és a virtuális világban. Nincs szükségük tanulásra az infokommuni-
kációs eszközöket kezelése tekintetében, az eszközhasználat természetes számukra. Hatalmas 
médiagyakorlattal, rengeteg saját élménnyel rendelkeznek, tudásuk azonban strukturálatlan, hé-
zagos, bizonytalan. 
Feladatunk azoknak a készségeknek, kompetenciáknak a fejlesztése, amelyek megalapozzák a 
digitális médiakörnyezetben való boldogulást. A digitális kompetencia az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetencia egyike és nélkülözhetetlen az egyre növekvő 
mértékben digitalizálódó társadalomban való részvételhez. A digitális kompetencia tágabb ér-
telemben úgy írható le, mint az IKT (információs és kommunikációs technológiák) magabiztos, 
kritikus és kreatív használata a munka, foglalkoztatás, tanulás, pihenés, társadalmi befogadás 
és/vagy részvétel területén kitűzött célok eléréséhez. Tanulóink jártasságot szerezhetnek a leg-
újabb információs technológiák magabiztos és kritikus használatában, amely magába foglalja a 
főbb számítógépes alkalmazásokat, az információ felismerését, visszakeresését, értékelését, tá-
rolását, előállítását, bemutatását, továbbá a digitális tartalomalkotást és -megosztást, valamint 
a felelős és biztonságos kommunikációs együttműködést az interneten keresztül.  
A Digitális kompetencia kerettanterv alapjául a Nat és a DigComp keretrendszer szolgál, ennek 
az általános iskolás korosztály számára adaptált változata, kiegészítve a tudatos médiahaszná-
latra nevelés, illetve a mozgóképkultúra és médiaismeret elemeivel.  
Iskolánk alapkészségnek tekinti a digitális műveltséget, ezért a Digitális kompetencia úgyne-
vezett keresztkompetencia; nagyon sok eleme más tantárgyakkal összefüggésben, azok keretei 
között jelenik meg. A területnek négy “lába” van, amelyek az oktatás során különböző keretek 
között (délelőtti alapkészség sávban, valamint projekteken, témaheteken, témanapokon) jelenik 
meg. 

 
1. Tudatos, felfedeztető eszközhasználat: A digitális eszközhasználat egyik legfontosabb 

előnye, hogy önálló tanulási utak bejárását teszi lehetővé, támogatja az önálló tanulást, 
így egy idő után a gyerek saját tanulási céljainak, igényeinek megfelelően, önállóan vá-
laszthat tanulási eszközt, anyagot magának. A tanítás-tanulás folyamata során számos 
digitális eszközt használunk, az életkorhoz kapcsolódóan egyre növekvő időtartamban. 
Az iskolában a digitális eszközhasználat osztálytermi keretek között, nagyon strukturált 
módon valósul meg; a kicsiknél néhány tevékenységnél, a csoportmunka, illetve az ön-
álló gyakorlás eszközeként, később, a nagyobbaknál egyre több funkcióval. A felfedez-
tető eszközhasználat módszere azt jelenti, hogy a diákok olyan problémákkal szembe-
sülnek, amelyek megoldásához az adott digitális eszköz, alkalmazás funkcióit önállóan 
kell felfedezniük. A tudatos eszközhasználat fejlesztése azt teszi lehetővé, hogy a gye-
rekek (és a pedagógus) a saját igényeikhez, a megoldandó feladat típusához számos 
szempontot figyelembe véve válasszon megfelelő eszközt. 
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2. Programozás: A digitális írás és olvasás mellett a programozást is alapkészségként ke-
zeljük, vagyis a magas szintű felhasználói képességeken túl a Technika és tervezés kre-
atív alkalmazásának elsajátítását is beépítjük szakmai tevékenységünkbe. A programo-
zás tanítása fejleszti a problémamegoldási, kooperációs, kreatív készségeket, illetve az 
algoritmikus gondolkodást. Minden gyerek lehetőséget kap a programozással való is-
merkedésre, amelyet életkorának, érdeklődésének megfelelően bővíthet, délutáni keret-
ben. A programozás és a problémamegoldás területéhez kapcsolódóan az alkotópeda-
gógia (maker education) elemeit is alkalmazzuk, digitális alkotóműhelyt tervezünk. 

3. Médiaismeret, médiatudatosság: A médiatudatosságra nevelés által képessé válnak di-
ákjaink megértetni a médiát, a média működésmódját és társadalmi szerepét, valamint 
reflektálni az új helyzetre. Célunk a médiához való értő viszony kialakítása, olyan ké-
pességek fejlesztése és ismeretszerzés segítése, amely lehetővé teszi a kreatív, tudatos 
és biztonságos médiahasználatot. 1–8. évfolyamon elsősorban a gyerekek médiaélmé-
nyeinek feldolgozása a cél, saját fantáziájuk segítségével, a beszélgetés, rajz, szerepjá-
ték stb. segítségével. Célunk, hogy tanulóink megismerjék a médiakínálat sokféleségét, 
a különböző információs csatornákat használva tájékozódjanak. Kiemelt célunk a mé-
diavalóság, médiatartalmakkal szembeni belső távolságtartás, a reflexiós készség fej-
lesztése, a kritikai szemléletmód erősítése. Mivel ennek a korosztálynak már elsődleges 
médiuma az internet, a tananyag e médium köré szerveződik.  

4. Fotó és mozgókép: Önálló, illetve más kompetenciaterületekhez kapcsolódó fotós és 
mozgóképes projektek során a felfedeztető eszközhasználat mellett a vizuális nyelvhez, 
vizuális kommunikációhoz kapcsolódó tudáselemek kiemelkedő szerepet kapnak. 

 
Az ehhez a kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen ismeretek, készségek és attitűdök: 

• Az internet és az elektronikus kommunikáció (e-mail, videokonferencia, fórumok, 
egyéb hálózati eszközök) használata által nyújtott lehetőségek és veszélyek, valamint a 
valóság és a virtuális világ közötti különbségek felismerése. 

• Elektronikus információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgozása és 
szisztematikus felhasználása. A rendelkezésre álló információk megbízhatóságának és 
érvényességének (elérhetőség, elfogadhatóság) alapszintű megértése és annak felisme-
rése, hogy az IKT interaktív használata során bizonyos jogi és etikai elveket tiszteletben 
kell tartani. 

• Az IKT felhasználási lehetőségei a személyiség kiteljesítésében, a társadalmi beillesz-
kedés elősegítésében, a kreativitás és az innováció támogatásában. 

• Hajlandóság az IKT használatára az önálló és a csapatban végzett munka közben.  
• Pozitív viszonyulás az internet-használathoz, a személyes szféra és a kulturális különb-

ségek tiszteletben tartása. 
• A legfontosabb számítógépes alkalmazások (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, az 

adatbázisok, az információtárolás és -kezelés) ismerete. A megfelelő segédeszközök 
(prezentációk, grafikonok, táblázatok, térképek) használata komplex információk létre-
hozása, bemutatása vagy értelmezése céljából. 
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1-8. ÉVFOLYAM 

 
Éves időkeret – Óraszámok 
 
Évfolyam 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 
Alapóraszám  64 64 64 

 
A Digitális kultúra tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben a tananyagtartalmakat a TAN-
ösvény délelőtti idősávjában dolgozzuk fel, de a tartalmak feldolgozása más foglalkozások ke-
retében is zajlik. 
Éves óraszám minden évfolyamon 64, melynek 30-60%-a az alapkészségek fejlesztésénél, a 
többi projekteken, témaheteken, témanapokon valósul meg. 
A javasolt időkeret éves időkeretet ad meg, melyet a tanítók az adott időszak feladataihoz mér-
ten szabadon és rugalmasan használnak fel – keresve a kapcsolódási lehetőségeket a többi kom-
petenciaterülettel is. 
A fejlesztendő területek részletes leírása tartalmazza azokat a képességeket, készségeket, atti-
tűdöket, melyek a fejlesztés során előkerülhetnek.  
Tartalmazza az ismereteket, tartalmakat és feladatokat, melyeket feldolgozunk, valamint az 
ajánlott tevékenységek listáját. 
Végül a képességszintek felsorolásával kívánjuk jelezni, hogy melyek azok az állomások a ta-
nulás során, melyeket a diákoknak el kell érniük, hogy azon a részterületen elegendő és hasznos 
tudást szerezzenek. Egyben elérve azt a szintet is, mely továbblépésükhöz szükséges. Egyéni 
útjuk során ezeket a szinteket a saját tempójuknak és igényüknek, illetve képességeiknek meg-
felelő tempóban érhetik el. 
A tanulási eredmények mérésénél öt, betűvel jelölt szintet jelöltünk meg. Ezek közül az A szint 
az 1-4., a B és C szint az 5-6., a D és E szint a 7-8. osztályosokra vonatkozik. Ezek alakítása a 
Digitális kompetencia oktatásának nyolcéves, nagy kihívást jelentő feladata. 
 
Fejlesztési területek Kapcsolódás a 

NAT-hoz  
Kapcsolódás a Kompetenciaterület-
hez 

1. Információ 
 
Információszerzés az e-Vi-
lágban  
Védekezés a digitális világ 
veszélyei ellen  
A digitális eszközök hasz-
nálata  
Online kommunikáció Az 
információs társadalom, e-
Világ  

Magyar nyelv és 
irodalom 
Matematika  
Történelem, Ál-
lampolgári isme-
retek 
Természettudo-
mány 
Etika / hit- és er-
kölcstan 
Idegen nyelv 
Művészetek 

Anyanyelvi kommunikáció 
Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika  
Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai 
kompetencia 
Digitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra 
Kulturális kompetencia   
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák 
Vállalkozói kompetencia 
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Technika és ter-
vezés 
Testnevelés 

2. Kommunikáció 
 
A digitális világ körülöt-
tünk  
A digitális eszközök hasz-
nálata  
Online kommunikáció  
Védekezés a digitális világ 
veszélyei ellen Az infor-
mációs társadalom, e-Világ  

Magyar nyelv és 
irodalom 
Matematika  
Történelem, Ál-
lampolgári isme-
retek 
Természettudo-
mány 
Etika / hit- és er-
kölcstan 
Idegen nyelv 
Művészetek 
Technika és ter-
vezés 
Testnevelés 

Anyanyelvi kommunikáció 
Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika  
Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai 
kompetencia 
Digitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra 
Kulturális kompetencia   
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák 
Vállalkozói kompetencia 

3. Multimédiás tartalmak 
megértése, elemzése, érté-
kelése, készítése 
 
Információszerzés az e-Vi-
lágban  
Alkotás digitális eszközök-
kel  
Szövegszerkesztés  
Bemutatókészítés  
Táblázatkezelés  
Multimédiás elemek készí-
tése  
A digitális eszközök hasz-
nálata  
A robotika és a kódolás 
alapjai  
Algoritmizálás és blokk-
programozás  
Robotika  
A digitális eszközök hasz-
nálata  

Magyar nyelv és 
irodalom 
Matematika  
Történelem, Ál-
lampolgári isme-
retek 
Természettudo-
mány 
Etika / hit- és er-
kölcstan 
Idegen nyelv 
Művészetek 
Technika és ter-
vezés 
Testnevelés 

Anyanyelvi kommunikáció 
Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika  
Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai 
kompetencia 
Digitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra 
Kulturális kompetencia   
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák 
Vállalkozói kompetencia 
 

4. Biztonság 
 

Magyar nyelv és 
irodalom 
Matematika  

Anyanyelvi kommunikáció 
Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika  
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A digitális eszközök hasz-
nálata  
Védekezés a digitális világ 
veszélyei ellen  
Az információs társada-
lom, e-Világ  
A digitális eszközök hasz-
nálata   

Történelem, Ál-
lampolgári isme-
retek 
Természettudo-
mány 
Etika / hit- és er-
kölcstan 
Idegen nyelv 
Művészetek 
Technika és ter-
vezés 
Testnevelés 

Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai 
kompetencia 
Digitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra 
Kulturális kompetencia   
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák 
Vállalkozói kompetencia 
 

5. Problémamegoldás, kó-
dolás 
 
A digitális világ körülöt-
tünk  
A digitális eszközök hasz-
nálata   
Alkotás digitális eszközök-
kel   
Robotika és kódolás alapjai  
Algoritmizálás és blokk-
programozás   
Robotika   
A digitális eszközök hasz-
nálata   
Szövegszerkesztés  
Bemutatókészítés   
Táblázatkezelés  
Multimédiás elemek készí-
tése  

Magyar nyelv és 
irodalom 
Matematika  
Történelem, Ál-
lampolgári isme-
retek 
Természettudo-
mány 
Etika / hit- és er-
kölcstan 
Idegen nyelv 
Művészetek 
Technika és ter-
vezés 
Testnevelés 

Anyanyelvi kommunikáció 
Idegennyelvi kommunikáció 
Matematika  
Társadalomtudományi kompetenciák  
Természettudományos és technológiai 
kompetencia 
Digitális kompetencia  
Egészség- és mozgáskultúra 
Kulturális kompetencia   
Szociális kompetenciák  
Tanulási kompetenciák 
Vállalkozói kompetencia 
 

 
 
Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 

1. Információ 
 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Digitális információk felismerése, azonosítása, elhelyezése, rendszerezése, 
megítélése, értékelése, elemzése. 

Ismeretek, tartalmak, fel-
adatok: 

Képességek, készségek, 
attitűdök: Ajánlott tevékenységek 

 1.1 Böngészés, keresés és 
információ szűrése  

kreativitás 
együttműködés 

Minden kompetenciaterületnél: 
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Képes arra, hogy megfogal-
mazza, milyen informáci-
óra van szüksége, és azt 
hol, milyen módon talál-
hatja meg. 
Képes választani az ismert 
online források között, na-
vigálni, és kiszűrni a szük-
séges információkat. Képes 
tájékozódni a digitális tér-
ben. 

kíváncsiság 
kommunikáció 
kritikai gondolkodás 
logikai készség 
tájékozódás a digitális tér-
ben 
problémamegoldó készség 
tervezés, rendszerezés 
szövegértés 
ábraolvasási készség 
megfigyelőképesség   
vizuális kommunikációs 
képesség 
önértékelés, önellenőrzés, 
önmotiválás 
önbecsülés, önismeret 
vitakészség 
együttműködés projektek-
ben 

A digitális eszköz önálló használata, a 
funkciónak megfelelő alkalmazás kere-
sése. 
Keresés alkalmazásokban és a világhá-
lón (életkornak megfelelően), irányítot-
tan és önállóan. 
Az információ megítélést segítő gya-
korlatok, kritikus kérdések (igaz-e, 
hasznos-e, nekem való-e). 
Képolvasással történő információszer-
zés, képi jelek, vizuális szimbólumok 
olvasása és létrehozása.  
Személyekhez vagy más tantárgyi tar-
talmakhoz kapcsolódó adatok kiválasz-
tása, rögzítése, csoportosítása. 
Az életkori sajátosságoknak megfelelő 
internetes oldalak látogatása, tapaszta-
latszerzés.  
Keresési lehetőségek az információ 
hordozókon. 
Mozgóképes vagy multimédiás tarta-
lom alapvető jellemzőinek felismerése 
(fikciós vagy tudományos), információ-
szerzés gyakorlása. 
Információforrások szűrése az életkori 
sajátosságok figyelembevételével, a 
szűrés szempontjainak elsajátítása és 
gyakorlása.  
Az információforrások hitelességének 
vizsgálata, szelektálása. 
Az információ küldésének és fogadásá-
nak megismerése. 
Az információk hatékony keresése, a 
legfontosabb információk megtalálása, 
a hiteles és nem hiteles információk 
megkülönböztetése, információk kriti-
kus kezelése.  
A digitális kompetenciánál: 
Az életkorhoz igazodó internetes tevé-
kenységek gyakorlása és az abban rejlő 
veszélyek felismerése. 
Az alkotó és befogadó tevékenység so-
rán a saját érzések felismerése, és azok 
kifejezése. 

1.2 Információk értéke-
lése  
Képes arra, hogy felis-
merje, értékelje az informá-
ciót, megítélje relevanciá-
ját, megbízhatóságát. Élet-
korának megfelelően a ké-
pes különféle médiaszöve-
gek különféle szempontok 
szerinti elemzésére. 
1.3 Információk tárolása 
és visszanyerése 
Saját vagy általa használt 
eszközön képes strukturál-
tan tárolni, és visszakeresni 
az információt (alkalma-
zást, elmentett dokumentu-
mokat, képeket). 
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Különböző típusú médiaszövegek felis-
merése, a médiatartalmak közötti tuda-
tos választás. 
Médiaszöveg-értési gyakorlatok. 
Saját és mások médiahasználati szoká-
sai, médiaélmény-feldolgozás. 
Hagyományos és digitális információ-
keresés összehasonlítása. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Információ, szerző, forma, tartalom, cél, médiaszöveg, médium, online forrás 
megbízhatósága, felhő, mappa, fájlstruktúra, 
nyilvános - privát 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 
 
Részterületek: A szint B szint C szint D szint E szint 

Böngészés, keresés és 
információ szűrése  
 

Tudja, hogy az 
interneten infor-
mációt lehet ke-
resni. 
Tudja, hogy a ke-
resési találatok 
nem mindig rele-
vánsak. 
Tud böngészni az 
életkorának meg-
felelően szűrt tar-
talmak között, 
gyerekbarát ol-
dalakon. 
A talált adatokat 
fel tudja hasz-
nálni digitális 
produktumok 
létrehozásában. 
 

Böngésző segítségé-
vel online keresést 
tud végezni, kulcssza-
vakat beírni. 
Tudja, hogy a külön-
böző keresőmotorok 
különböző eredmé-
nyeket adhatnak. 
Képes kiszűrni az 
egyáltalán nem rele-
váns tartalmat. 

Böngészésre tudja 
használni az internetet 
és információk után 
tud kutatni. 
Meg tudja fogalmazni 
az információs szük-
ségleteit és ki tudja vá-
lasztani a megfelelő in-
formációt. 
Képes megadott szem-
pontok alapján infor-
mációt keresni. 
Ismeri a böngészősor 
funkcióját, képes teljes 
webcímeket beírni, ke-
resni. 
Ismeri az információs 
társadalom múltját, je-
lenét és várható jövő-
jét. 

Tudatos kereső straté-
giát használ az interne-
ten történő keresés 
vagy böngészés során. 
Tudja szűrni és nyo-
mon követni a kapott 
információkat. 
Tudja, kiket kövessen 
az online információ 
megosztására szolgáló 
helyeken. 

Motivált arra, hogy infor-
mációt keressen, lehető-
leg minél több forrásból. 
Érdeklődve, szívesen ke-
res. 

Információk értéke-
lése 

Tudja, hogy nem 
minden informá-
ció található meg 
az interneten, és 

Érti, hogy csak a szü-
lei, tanárai által aján-
lott online forrásokat 
használhatja. Felnőtt 

Össze tudja hasonlí-
tani, értelmezni a kü-

Kritikusan kezeli a 
megtalált információ-
kat. 

Tudja, hogy a média, az 
internet nem “ablak a vi-
lágra”, érti, hogy bizo-
nyos témák, közösségek 
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nem mindegyik 
megbízható. 

jelenléte, irányítása 
mellett önállóan keres 
információt (a meg-
adott források között, 
megadott szempontok 
alapján). 

lönböző információfor-
rásokat néhány szem-
pont alapján. 
Ismeri néhány info-
kommunikációs eszköz 
lehetőségeit és kocká-
zatait. 

Értékelni tudja az in-
formációk valódiságát 
és megbízhatóságát az 
összehasonlítási szem-
pontok alapján. 
Képes kritikus kérdé-
sek feltevésére szerző, 
forma, tartalom, kö-
zönség és cél tekinteté-
ben.  

jobban reprezentáltak, il-
letve, hogy a valóság 
maga is reprezentáltan je-
lenik meg. 
Tisztában van azzal, hogy 
a keresőmotorok mecha-
nizmusa és algoritmusai 
nem szükségszerűen sem-
legesek az információk 
bemutatásában. 

Információk tárolása 
és visszanyerése 

Az általa hasz-
nált programok-
ban meg tudja 
keresni korábban 
elmentett mun-
káit. 

A fájlokat vagy tartal-
makat (pl. szövegek, 
képek, zene, videó, 
weboldalak stb.) men-
teni és tárolni tudja, 
és mentés után újra 
elő tudja azokat hívni. 

El tudja menteni az 
online információkat. 
Vissza tudja keresni és 
kezelni tudja az elmen-
tett és tárolt informá-
ciót és tartalmat. 
Tud tárolási és vissza-
keresési módok közül 
választani. 
Tisztában van a biz-
tonsági mentés fontos-
ságával. 

Különböző módszere-
ket és eszközöket hasz-
nál a fájlok, tartalmak 
és információk rende-
zéséhez. 
Számos stratégiája van 
az általa vagy mások 
által korábban rende-
zett, vagy elmentett 
tartalmak előhívására 
és kezelésére. 
Érti a felhő fogalmát, 
működését, és képes 
használatára. 

Érti, mi a különbség a 
nyilvános és a privát mó-
don elmentett információ 
között. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 

2. Kommunikáció 
 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Médiumok, digitális környezetben történő kommunikáció, digitális eszkö-
zök segítségével kapcsolat létesítése és együttműködés másokkal, közössé-
gekben és hálózatokban való részvétel 

Ismeretek, tartalmak, fel-
adatok: 

Képességek, készségek, 
attitűdök: 

Ajánlott tevékenységek: 

 2.1 Médiumok 
A különféle médiumok azo-
nosítása, hasonlóságaik és 
különbségeik felismerése 

kommunikáció 
kollaboráció 
információgyűjtés, infor-
mációk rendszerezése, ér-
tékelése, sorrendbe állí-
tása 
együttműködés, segítő-
készség 
kreativitás 
szövegértés 
figyelemkoncentráció 
megfigyelés 
kíváncsiság 
auditív, vizuális és kinesz-
tetikus percepciós képes-
ségek 
analizáló, szintetizáló ké-
pesség  
önkifejezés 
önmeghatározás adott 
kommunikációs helyzet-
ben 
koncentrációképesség, fi-
gyelem fejlesztése 
korrekció, önkorrekció 
összefüggések felismerése 
analógiák felismerése és 
követése 
gyakorlás-rögzítés 

Minden kompetenciaterületnél: 
Digitális környezetben történő kommu-
nikáció, forrásanyagok megosztása on-
line eszközök segítségével. 
Kapcsolatok létesítése és együttműkö-
dés másokkal digitális eszközök segít-
ségével. Közösségekben és hálózatok-
ban való részvétel. 
Egyszerű, vizuálisan értelmezhető jel-
zések, jelenségek, ábrák értelmezése, 
készítése. 
Komplex információ előállítása, bemu-
tatása újmédiás eszközök segítségével. 
(pl., fotósorozat, digitális történet, pre-
zentáció, kisfilm) 
Dokumentálás, folyamatok rögzítése, 
képgyűjtemények, képes ábrák létreho-
zása.  
Üzenetek és e-mailek tárolása és meg-
jelenítése. 
Fájlok és tartalmak megosztása egy-
szerű eszközök segítségével. (pl. mel-
lékletek küldése e-mailben, képek fel-
töltése az internetre stb.)  
Önkifejezés, érzelmek kifejezése több-
féle eszközzel: verbálisan, vizuálisan, 
gesztussal.   
A nonverbális kommunikációs közlési 
és kifejezési eszközök értelmezése. 
Tudatos és kreatív részvétel az online 
kommunikációban. 
Az online tartalmak előállításához kap-
csolódó etikai szabályok elsajátítása, a 
felelősség, a tájékozottság fejlesztése.  

2.2 Technika és tervezés se-
gítségével végzett interak-
ció  
Digitális eszközök és alkal-
mazások életkornak megfe-
lelő, egyre szélesedő körén 
keresztül történő interakció. 
A digitális kommunikáció 
működésének megértése. 
A digitális eszközökön ke-
resztül megfelelő módon 
folytatott kommunikáció 
megértése, használata, meg-
felelő kommunikációs esz-
köz, stílus és hangnem vá-
lasztása 
2.3 Információk és tartal-
mak megosztása  
A megtalált információk és 
tartalmak helyének megosz-
tása másokkal, az új informá-
ció saját ismeretei közé be-
építésének készsége. 
2.4 Digitális csatornákon 
keresztül folytatott együtt-
működés  
A technológiák és a média 
használata a csoportmunká-
ban, a forrásanyagok, tudás 
és tartalmak együttműködés 
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keretében történő létrehozása 
területén. 
Egyéni érdeklődésnek meg-
felelő csoportokhoz való 
kapcsolódás (online felületen 
is, életkornak megfelelően).  

Kapcsolatteremtés, véleménynyilvání-
tás, önkifejezés az online kommuniká-
cióban.  
Kapcsolatteremtés digitális eszközök 
útján.  
Részvétel a hálózati kommunikációban.  
A kommunikációs célnak megfelelő 
választás a médiumok között. 
A kommunikáció írott és íratlan szabá-
lyai. 
Az online kommunikációban rejlő ve-
szélyek elleni védekezés. 
A digitális kompetenciánál: 
Az alkotó és befogadó tevékenység so-
rán a saját érzések felismerése, és azok 
kifejezése. 
Az egyes médiumok, kommunikációs 
formások felismerése, hasonlóságaik és 
különbségeik azonosítása. 
Online és offline érzelemkifejezés, on-
line viselkedés, online és offline sze-
mélyiség, online agresszió és kezelése. 
A digitális lábnyom, a digitális hírnév. 
A médiaszövegekhez használt egyszerű 
kódok, kreatív kifejezőeszközök és 
azok érzelmi hatásának felismerése. 
Kép- és hangrögzítő eszközök haszná-
lata, elemi technikáinak ismerete. Az 
elsajátított kifejezőeszközök segítségé-
vel saját gondolatok, érzések megfogal-
mazása, megjelenítése. 

2.5 Netikett  
Az online és virtuális inter-
akciók során alkalmazott vi-
selkedési normák és a kultu-
rális sokféleség szempontjai-
nak ismerete, a lehetséges 
online fenyegetések elleni 
védekezésre való képesség, 
aktív stratégiák kidolgozása 
a nem megfelelő viselkedés 
kiszűrése érdekében.  
2.6 Digitális személyazo-
nosság kezelése  
Egy vagy több digitális sze-
mélyazonosság létrehozása, 
adaptálása és kezelése, az 
online reputáció, a külön-
böző alkalmazásokon keresz-
tül létrehozott adatok keze-
lése. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Médium, médiumok típusai, csoportosítás (közvetett, egyirányú-kétirányú, 
azonnali visszacsatolás, audiális, vizuális, audiovizuális, multimédiás, interak-
tív), online, offline, letöltés, stream, online hírnév, online személyiség, háló-
zat, jelszó, felhasználói fiók – online profil, chat, az online chat funkció, 
emoji, közösségi oldalak típusai, alkalmazás, tartalom, üzenettípus elkülöní-
tése, platform, operációs rendszer, eszköz elkülönítése, műfajok: poszt, kom-
ment, emoji, animált gif, mém. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 
 
Részterületek: A szint B szint C szint D szint E szint 
Médiumok Meg tudja nevezni 

az általa használt 
médiumokat, illetve 
digitális eszközöket. 
El tudja különíteni a 
csak kép, csak hang, 
mozgókép, illetve 
multimédiát közve-
títő médiumokat. 

Ismeri, és képes tí-
pusokba sorolni a 
médiumokat. 

Érti (nem definiálja) a 
médiakonvergencia 
fogalmát, médiumok 
és eszközök kapcsoló-
dását, és biztosan azo-
nosít be médiumokat 
és eszközöket. 

Tudatosan képes vá-
lasztani eszközök és 
médiumok közül a 
megfelelő feladat, cél 
érdekében. 

Figyelemmel és érdeklő-
déssel viszonyul a médi-
umokhoz, hétköznapi 
helyzetekben is igénye-
sen használja ezek elne-
vezéseit. 

Technika és tervezés 
segítségével végzett 
interakció 

Tudja, hogy többféle 
módon kommunikál-
hatunk az interne-
ten, segítséggel hasz-
nálni tudja ezeket az 
eszközöket. 

Tud alapszinten kom-
munikálni az interne-
ten keresztül. 
Kommunikációs esz-
közöket alapszinten 
tud használni szóban 
és írásban is: telefon, 
legalább egy VoIP al-
kalmazás, csevegés. 
Tudja használni azo-
kat az alkalmazáso-
kat, amelyekkel az is-
kolában találkozott. 

A digitális eszközök 
speciális lehetőségeit 
is kihasználja. 
Tudja használni az 
iskolában megismert 
alkalmazásokat, ok-
tatóprogramokat. 
Ismeri az iskolai há-
lózat szabályzatát, 
tud ki- és belépni a 
hálózatból, felhasz-
nálói fiókjából. 

Érti a különbséget a 
különböző kommu-
nikációs eszközök 
között, igényeinek 
megfelelően vá-
lasztja ki és hasz-
nálja az adott alkal-
mazást. 

Magabiztosan, aktívan, 
könnyen, örömmel és 
megfelelő hangnemmel 
kommunikál online. 
Tisztában van az idege-
nekkel történő online 
kommunikáció veszé-
lyeivel. 

Információk és tar-
talmak megosztása 

Képes segítséggel 
üzenetet küldeni, 
megosztani fájlokat 

Fájlokat és tartal-
makat tud megosz-

Részt tud venni kö-
zösségi oldalakon és 

Érti a különböző on-
line platformok és 

Szívesen oszt meg forrá-
sokat, tartalmakat, tudást 
másokkal, online is. 
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és tartalmakat az in-
terneten. 
 

tani egyszerű eszkö-
zök segítségével. (pl. 
mellékletek küldése 
e-mailben, képek fel-
töltése zárt blogra 
vagy közösségi ol-
dalra stb.) 
 

online közösségek-
ben, ahol továbbadja 
vagy megosztja a tu-
dást, tartalmakat és 
információkat. 
Képes információ-
megosztó alkalmazá-
sok használatára. 
Érti a különbséget az 
üzenetküldés típusai 
(email, csevegés, kö-
zösségi oldalra, hon-
lapra feltöltés) között. 

alkalmazások kü-
lönbségeit, és a kom-
munikációs céljának 
megfelelően tud 
platformot válasz-
tani. 
Tudja, hogyan lehet 
a közösségi médiát 
munkájának bemu-
tatására használni. 
Tudja, hogy minden 
online tartalom lét-
rehozásakor figyel-
nie kell a szerzői jo-
gokra is. 

 

Digitális csatorná-
kon keresztül folyta-
tott együttműködés 

Segítséggel tud digi-
tális csatornákon ke-
resztül (pl. megosz-
tott dokumentumok) 
együttműködni má-
sokkal. 

Egyszerű digitális 
eszközök segítségé-
vel, másokkal 
együttműködve létre 
tud hozni és meg tud 
vitatni tartalmakat. 

Tudja, hogy az 
együttműködés segíti 
a tartalmak létrehozá-
sát. 
Képes másokkal 
együttműködve, több 
digitális eszköz közül 
választva tartalmat 
létrehozni, megvi-
tatni, bemutatni. 

Tisztában van az 
együttműködés 
többféle formájával, 
és a feladatnak, a 
kommunikációs cél-
nak megfelelően tud 
eszközt választani 
hozzá. 
 

Hajlandó a másokkal 
való megosztásra és 
együttműködésre. 
Kész csapattagként mű-
ködni projektek kereté-
ben. 
Keresi az együttműkö-
dés új formáit, amelyek 
nem feltétlenül a szemé-
lyes részvételre alapul-
nak. 
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Netikett  
 

Tudja, hogy a digitá-
lis világban ugyan-
úgy be kell tartani a 
viselkedési szabályo-
kat, mint az offline 
világban. 
Tisztában van azzal, 
hogy csak gyermek-
barát tartalmakkal 
találkozhat, idege-
nekkel nem kommu-
nikálhat. 

Ismeri a digitális 
kommunikációra vo-
natkozó alapvető vi-
selkedési normákat. 

Ismeri és alkalmazza 
a netikett alapvető 
szabályait. 
Felismeri az online 
fenyegetést, mint a 
netikett “sértését”, 
és vannak stratégiái 
a kezelésére. 
Tisztában van azzal, 
hogy nem minden 
online tartalom legá-
lis. 

Érti, hogy a netikett 
hogyan segíti a haté-
kony és sikeres kom-
munikációt. 
Képes felismerni és 
hatékonyan kezelni az 
online fenyegetést, 
megfélemlítést és má-
soknak is segíteni eb-
ben. 
Ismeri a digitális esz-
közök etikus haszná-
latára vonatkozó sza-
bályokat, viselkedési 
normákat. 

Tisztában van saját 
(online) viselkedésének 
következményeivel. 
Ismeri a digitális médi-
ához kapcsolódó etikai 
problémákat, mint pél-
dául helytelen oldalak 
látogatása és cyber 
megfélemlítés. 

Digitális személyazo-
nosság kezelése  
 

Tudja, hogy létezik 
online személyiség és 
személyazonosság. 
Képes személyes 
profil kialakítására 
életkorának megfe-
lelő felületen, vagy a 
fantázia világában. 

Tudja, hogy az on-
line hírnevét védeni 
kell, tudatosan ala-
kítja a személyes 
profilját. 

Képes követni, alakí-
tani saját digitális láb-
nyomát. 

Tudatosan használ 
akár több különböző 
online profilt, követi 
digitális lábnyomát, 
tudatosan választja 
ki, hogy különféle 
profiljain milyen in-
formációkat oszt 
meg. 

Képes megérteni, hogy 
az emberek képet alkot-
hatnak a személyiségé-
ről azok alapján, amiket 
megoszt a digitális olda-
lakon. 
Tisztában van a digitális 
személyazonossághoz 
kapcsolódó előnyökkel 
és kockázatokkal. 
Képes az igényei szem-
pontjából kedvező profil 
kialakítására. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 

3. Multimédiás tartalmak megértése, elemzése, értékelése, készítése 
 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Új tartalmak (a szövegszerkesztéstől a képeken keresztül a videókig) készí-
tése és szerkesztése; korábbi tudás és tartalmak beépítése és átdolgozása; 
kreatív kifejezésmód használata. 

Ismeretek, tartalmak, 
feladatok: 

Képességek, készségek, atti-
tűdök: Ajánlott tevékenységek: 

 3.1 Online / média / di-
gitális tartalmak megér-
tése, elemzése, értékelése 
Különböző formátumú 
tartalmak, “szövegek” 
megértése, elemzése, érté-
kelése, feldolgozása kü-
lönféle szempontok és cé-
lok alapján. 
 

gyakorlás, rögzítés 
információ keresése 
kreativitás 
kommunikáció 
információ feldolgozása, rög-
zítése, rendszerezése 
történetmesélés 
folyamat rögzítése 
kooperáció, stratégia alkotás 
adaptáló képesség 
konstruáló, alkotó képesség 
programozó készség 
együttműködés 
kíváncsiság 
kritikai gondolkodás 
logikai készség 
problémamegoldó készség 
tervezés, rendszerezés 
szövegértés 
ábraolvasási készség 
megfigyelőképesség   
vizuális kommunikációs ké-
pesség 
önértékelés, önellenőrzés, ön-
motiválás 
önbecsülés, önismeret 
vitakészség 
együttműködés projektekben 
kifejezőkészség 

Minden kompetenciaterületnél: 
A foglalkozáson előkerült médiaszö-
vegek előállításával, nyelvével, tech-
nikai megoldásaival, valóságtartalmá-
val kapcsolatos kérdések megvitatása. 
Idő-tér, és virtuális idő megértése, 
elemzése játékosan. 
Rajzos, képi, szöveges, hangos - ze-
nés, mozgóképes és multimédiás tar-
talmak létrehozása. 
Ezen tevékenységeket segítő alkalma-
zások használata. 
Új tartalom létrehozása korábbiak 
összekapcsolásával, újragondolásával, 
transzformációjával (felolvasott mese, 
montázs stb.). 
Bemutató, prezentáció, képsorozat, 
podcast, oktató kisfilm, oktatóalkal-
mazás stb. készítése. 
Multimédiás dokumentumok előállí-
tásához szükséges alapelemek: szö-
veg, rajz, hang, fénykép, animált kép, 
videó. 
Egyszerű bemutatók, animációk ké-
szítése. 
Élőszóval kísért bemutatók és fel-
használható eszközei. 
Önálló alkotások létrehozásánál a hi-
vatkozások jelzése, szerzői jogok be-
tartása.  
A digitális kompetenciánál: 
Digitális szövegek megértése, elem-
zése, értékelése: szerző / tulajdonos, a 

3.2 Tartalomfejlesztés  
Különböző formátumú 
tartalmak, többek között 
multimédiás tartalmak lét-
rehozása, a létrehozott tar-
talmak szerkesztése és ja-
vítása, kreatív kifejezés-
mód a digitális médián és 
technológiákon keresztül.  
3.3 Tartalmak integrá-
lása és átdolgozása  
Meglévő forrásanyagok 
módosítása, finomítása és 
összeolvasztása új, eredeti 
és releváns tartalmak, és 
ismeretanyag létrehozása 
érdekében. 
3.4 Szerzői jogok 
Az információkra és tar-
talmakra vonatkozó szer-
zői jogok (copyright) 
megértése. 
3.5 Programozás 
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Beállítások, programmó-
dosítások, alkalmazások, 
szoftverek, eszközök al-
kalmazása, a programozás 
elveinek és hátterének 
megértése. 

szöveg célja (információs, szórakoz-
tató, reklám, dokumentáció), közön-
ségek, a médiaszövegek nyelve (mű-
faji jellemzők), mondanivalója, néző-
pontja, értékrendje. 
A különböző médiumok (pl. könyv, 
televízió, rádió, internet, film, video-
játék) megfigyelése, vizsgálata, össze-
hasonlítása, megadott szempontok (pl. 
érzékszervekre gyakorolt hatás, eltérő 
jelhasználat) alapján közvetlen ta-
pasztalat és saját médiaélmények fel-
idézésének segítségével. 
Az egyes médiumokhoz kapcsolódó 
saját használati szokások (pl. gyakori-
ság, társas vagy önálló tevékenység), 
médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsi-
ság, rossz élmény) felidézése, kifeje-
zése és megjelenítése szóban, vizuáli-
san (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy 
szerepjátékkal.  
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és 
azok animációs, filmes adaptációinak 
összehasonlítása, feldolgozása. Az ol-
vasott/felolvasott szöveghez és a leve-
tített adaptációhoz kapcsolódó élmé-
nyek megjelenítése és feldolgozása 
(pl. rajzzal, montázskészítéssel). 
Különböző médiaszövegek (pl. ani-
mációs mesék, videojátékok) alapvető 
kifejezőeszközeinek (hanghatások, vi-
zuális jellemzők) megfigyelése és ér-
telmezése közvetlen példák alapján. A 
kép és hang szerepének megfigyelése 
a mesevilág teremtésében (pl. animá-
ciós meséken keresztül).  
Egyszerű médiaszövegek (pl. animá-
ciós mesék, reklám) cselekménye 
kezdő- és végpontjának, a cselek-
ményelemek sorrendjének megfigye-
lése közvetlen példák alapján. Cím-
adás.  
A mediatizált történetek szereplőinek 
(hősök és gonoszak) azonosítása, az 
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animációs mese morális tanulságainak 
felismerése. 
A mozgókép működése, a mozgás il-
lúziója tapasztalása. 
Kódolás, programozás különféle játé-
kokon, alkalmazásokon keresztül. 
Szerzői jogok, copyright / copyleft, 
Creative Commons életkornak megfe-
lelő szintű ismerete. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Felhőszolgáltatás, adattárolás, megosztás, szövegbevitel, kijelölés, másolás, át-
helyezés, karakter, bekezdés, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, 
cella, sor, oszlop, munkafüzet, cellahivatkozás, diagram, beillesztés, képméret, 
tömörítés, bemutató, prezentáció, képsorozat, rasztergrafika, podcast, oktató 
kisfilm, oktatóalkalmazás, a mozgókép nyelve (képkivágások, beállítások, je-
lenetek, zene-zörej-beszéd, animáció-élőszereplős, vágás, vágástípusok, mon-
tázs, filmes műfajok, médiahős-médiakedvenc, sztár, források, szerzői jogok, 
szabad felhasználású, hír, reklám, robot, algoritmus, blokkprogramozás, kódo-
lás, vezérlés, elágazás, ciklus, szenzor, térinformatika, 3D 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

 
Részterüle-
tek: 

A szint B szint C szint D szint E szint 

Online / mé-
dia / digitális 
tartalmak 
megértése, 
elemzése, ér-
tékelése 

Képes különbséget tenni 
az egyes médiaformák 
között. 
Életkorának megfelelő 
tartalmak cselekményé-
ről, szereplőiről, online 
játék esetében a játékme-
netről mesélni tud. 
KÉPES VÉLEMÉNYT MEG-

FOGALMAZNI (TET-

SZIK/NEM TETSZIK). 
Grafikonokról, infografi-
kákról, táblázatokról ál-
lításokat tud megfogal-
mazni, az információkat 
fel tudja használni. 

Képes megfo-
galmazni a mé-
diaformák 
közti különbsé-
get (animáció - 
élőszereplős, 
játék - rajz-
film). 
Megadott 
szempontok 
alapján képes 
beszélni az élet-
korának megfe-
lelő tartalmak-
ról. 
Képes véle-
ményt megfo-
galmazni. 

Képes néhány egyszerű 
szempont alapján mé-
diaszöveg elemzésére. 
Képes egy médiaszöveg 
céljának, típusának 
meghatározására. 
Képes megragadni a va-
lóság és a fikció kü-
lönbségét. 

Képes a mozgóképi 
nyelv alapjainak, mű-
ködésének értelmezé-
sére. 
Képes a digitális / 
multimédiás szövegek 
nyelvének, működése 
alapjainak értelmezé-
sére. 

Érdeklődéssel, kritikus módon 
közelít az otthoni és az iskolai 
életben megismert médiaszöve-
gekhez. 
Képes és hajlandó releváns vé-
leményt megfogalmazni, állás-
pontját bemutatni és megvé-
deni. 
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Tartalomfej-
lesztés 

Létre tud hozni egyszerű 
digitális tartalmakat 
(prezentáció, ábra, fotó, 
rajz, hangfájl, videófájl), 
érti a különbséget a mé-
dia formái között. 

Szándékának 
megfelelően tud 
használni több, 
különböző egy-
szerű média-
forma (rajz, 
fotó, hang, vi-
deó) létrehozá-
sára és lejátszá-
sára különféle 
alkalmazásokat, 
ismeri ezek leg-
több alapvető 
funkcióját. 
Képes ilyen in-
formációkat ke-
resni az interne-
ten. 

Ismer és használ több, 
különféle alkalmazást, 
képes egyedi, kreatív 
tartalom létrehozá-
sára. 
Képes szöveges, képes, 
mozgóképes és multi-
médiás tartalmak lét-
rehozására különféle 
alkalmazások segítség-
ével. 

Képes cél, közönség, 
illetve a média for-
mája szerint tudatos 
szerzői döntések meg-
hozatalára, önkifeje-
zésre különféle tartal-
mak létrehozásakor. 

Keresi az új alkalmazásokat, 
formátumokat. 
Látja a technológiákban és a 
médiában rejlő lehetőségeket 
az önkifejezés és az ismeret-
anyagok létrehozása terén. 
Magabiztosan készít médiatar-
talmakat. 
Adatokat táblázatos formába 
rendezi, formázza, problémá-
kat old meg táblázatkezelő 
program segítségével. 

Tartalmak 
integrálása 
és átdolgo-
zása 

Alapvető módosításokat 
segítséggel tud végrehaj-
tani a mások által készí-
tett tartalmakon. 

Alapvető módo-
sításokat tud 
végrehajtani a 
mások által ké-
szített tartalma-
kon. 

Szerkeszteni, finomí-
tani és módosítani 
tudja az általa vagy a 
mások által készített 
tartalmakat. 

Új tartalmak létreho-
zása céljából össze 
tudja olvasztani a 
meglévő tartalomele-
meket. 

Kritikus az átdolgozásra szánt 
tartalmak és források kivá-
lasztásában. 
Véleményezi és elismeri mások 
munkáját. 
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Szerzői jogok Tudja, hogy a digitális 
alkalmazások, tartalmak 
szellemi termékek. 

Tudja, hogy 
vannak olyan 
általa felhasz-
nált tartalmak, 
amelyek szerzői 
jogi védelem 
alá esnek. 

Szerezzen gyakorlatot 
az információforrások 
saját dokumentumok-
ban való feltüntetésé-
ben. 

Életkorának megfe-
lelő ismeretekkel 
rendelkezik arról, 
hogy a különböző li-
cencek alkalmazásá-
ról saját munkáira. 

Figyelembe veszi a szerzői jogo-
kat és licenceket, választásaiban 
ez a szempont is szerepet játszik. 

Programo-
zás 

Képes hétköznapi folya-
matokat, feladatokat lé-
pésekre bontani. 
Érti az utasítások sor-
rendjének jelentőségét. 
Érti, mit jelent egy előre 
meghatározott utasítás-
sorozat lefuttatása. 
Ismeri a használt eszkö-
zök és a vizuális nyelvek 
alaptechnikáit. 
Képes egyszerű progra-
mozási részfeladatokat 
segítséggel végrehajtani. 
Képes a kódot az igény-
nek megfelelően módosí-
tani és paramétereket be-
állítani. 

A munkáját 
gyakran teszteli, 
a próbálgatás 
(trial and error) 
módszerét ruti-
nosan használja. 
Új ötleteket hoz 
be, bátran hasz-
nálja kreativitá-
sát az alkotás-
ban. 

Képes programozási 
feladatokat részfel-
adatokra bontani és 
azokon kitartóan, ön-
állóan vagy segítséggel 
dolgozni. 
Létre tud hozni egy-
szerű animációkat, já-
tékokat, robotprogra-
mokat vizuális prog-
ramnyelv segítségével. 
Eligazodik a progra-
mozási felületen. 
Érti az elágazások, 
ciklusok, változók 
használatának jelentő-
ségét. 

Képes komplex, zárt 
vagy nyitott végű fel-
adatok esetén a ter-
vezés, kódolás, tesz-
telés lépéseit önál-
lóan vagy kis segít-
séggel végrehajtani. 
Felismeri, hol kell el-
ágazásokat, cikluso-
kat, illetve változókat 
használni és helyesen 
alkalmazza azokat. 
Képes reflektálni a 
munkájára, azt be-
mutatni közönségnek 
és fejlesztési terveit 
megfogalmazni. 

A programozást magabiztosan, 
kezdeményező attitűddel hasz-
nálja kreatív alkotásra, digitális 
önkifejezésre, absztrakt és prob-
lémák megoldására. 
Képes elérni a programozás so-
rán megélhető flow-állapotot és 
szívesen keres új kihívásokat. 
Mer próbálkozni és hibázni, ki-
tartó és türelmes a hibák keresé-
sében és javításában. 
A konstruktív problémamegoldó 
attitűd az életének más szegmen-
seiben is megjelenik. 
Képes megosztani tudását társai-
val és hatékonyan dolgozik csa-
patban. Innovatív attitűd jel-
lemzi. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 4. Biztonság 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Személyes védelem, adatvédelem, digitális személyazonosság védelme, biz-
tonsági intézkedések, biztonságos és fenntartható használat. 

Ismeretek, tartalmak, 
feladatok: Képességek, készségek, attitűdök: Ajánlott tevékenységek: 

4.1 Digitális eszközök 
védelme  
Saját eszközök véd-
elme és az online fe-
nyegetések és kockáza-
tok megértése, bizton-
sági intézkedések is-
merete. 

kommunikáció 
kollaboráció 
információgyűjtés, információk 
rendszerezése, értékelése, sorrendbe 
állítása 
együttműködés, segítőkészség 
kreativitás 
szövegértés 
figyelemkoncentráció 
megfigyelés 
képi gondolkodás 
kíváncsiság 
kísérletezés, próbálgatás 
összefüggések keresése 
vitakészség 
általánosítás, törvényszerűségek 
megállapítása 
auditív, vizuális és kinesztetikus 
percepciós képességek 
analizáló, szintetizáló képesség  
önkifejezés 
önmeghatározás adott kommuniká-
ciós helyzetben 
önfejlesztés 
probléma felismerés 
problémamegoldás 
koncentrációképesség, figyelem fej-
lesztése 
korrekció, önkorrekció 
összefüggések felismerése 
analógiák felismerése és követése 
gyakorlás, rögzítés 
történetmesélés 

Minden kompetenciaterületnél: 
A digitális eszközök és az internet 
használatának legfontosabb bizton-
sági szabályainak megismerése, a 
szabályok követése. 
Az egyes eszközökkel és alkalma-
zásokkal, programokkal, közösségi 
oldalakkal kapcsolatos felhasználói 
feltételek, biztonsági intézkedések 
megismerése és alkalmazása. 
A személyes adatok védelmével 
kapcsolatos ismeretek alkalmazása. 
Az információk megosztásával, az 
online viselkedéssel kapcsolatos 
etikai kérdések. 
Felelős magatartás az online világ-
ban.  
Netikett ismerete.  
A kommunikáció írott és íratlan 
szabályai. 
Az infokommunikációs viselkedési 
szabályok megismerése, szabályok 
kialakítása a közös munka során.  
Az informatikai eszközök etikus 
használatára vonatkozó szabályok 
megismerése. 
Az információforrások megkülön-
böztetése a saját dokumentumban.  
Információforrások gyűjtése.  
A felhasznált információforrások 
feltüntetése a saját dokumentum-
ban. 
Adott informatikai környezet tuda-
tos használata. 

4.2 Adatok és digitális 
személyazonosság vé-
delme  
Általános szolgáltatási 
feltételek megértése, 
személyes adatok aktív 
védelme, mások ma-
gánéletének tisztelet-
ben tartása, az online 
csalással, megfélemlí-
téssel szembeni véde-
kezés képessége. 
4.3 Egészségvédelem  
A technológiák haszná-
latával összefüggésbe 
hozható fizikai és 
pszichológiai egészsé-
get veszélyeztető té-
nyezők elkerülése, a 
képernyőidő beosztása, 
az életkornak megfe-
lelő médiatartalmak ki-
választása készségei-
nek fejlesztése. 
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Egészséges, ergonómiai szempon-
toknak megfelelő számítógépes 
munkakörnyezet megismerése.  
Az életkori sajátosságokhoz iga-
zodó internethasználat lehetőségei-
nek megismerése (pl. gyermekba-
rát honlapok böngészése). 
A digitális kompetenciánál: 
korhatár-besorolás, életkornak 
megfelelő tartalmak, médiaerőszak 
online megfélemlítés, cyberbully-
ing 
online biztonság, az eszközök véd-
elme 
a személyes adatok védelme, pri-
vacy 
mobileszköz-használati tudatosság 
(eszközök és alkalmazások válasz-
tása) 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Korhatár-besorolás, (PEGI) életkornak megfelelő tartalmak, médiaerőszak, on-
line megfélemlítés, cyberbullying 
online biztonság, az eszközök védelme, a személyes adatok védelme, privacy, 
az online veszélyek típusai, a médiarendszer működése, személyes adat, 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK:  
 
 
Részterületek: 

A szint B szint C szint D szint E szint 

Digitális eszközök vé-
delme 

Tudja, hogy a digitá-
lis eszközöket védeni 
kell, elfogadja szülei, 
tanárai a védelemre 
vonatkozó beállítá-
sait, szabályait, inst-
rukcióit. 
Tudja, hogy vannak 
nem biztonságos al-
kalmazások, honla-
pok, videók, amelye-
ket jobb nem hasz-
nálni. 

Alapvető lépéseket 
tud tenni eszközei vé-
delmében: tiszteletben 
tartja a szülei, tanárai 
által létrehozott biz-
tonsági beállításokat, 
tudjon (a felnőttek ál-
tal létrehozott) jelszó-
val védett oldalra, al-
kalmazásba belépni. 
 

Tudja jelszó, illetve 
más biztonságos be-
lépési módok segítsé-
gével védeni eszkö-
zeit, amelyet mások 
állítottak be neki. 
Tanulmányozza az 
általa használt alkal-
mazások felhaszná-
lási feltételeit, adat-
védelmi beállításait. 
Meg tudja ítélni, mi-
lyen alkalmazások 
valók neki a PEGI 
(az online alkalma-
zások korhatár beso-
rolása) rendszere se-
gítségével. 

Felismeri, amikor az 
eszközét fenyegetés 
éri, és tud segítséget 
kérni. 
Meg tudja ítélni, hogy 
számára biztonságos-
e letölteni egy alkal-
mazást, a felhaszná-
lási feltételek és a 
hozzáférések vizsgá-
latával. 

Önállóan tud beállí-
tani, kezelni az esz-
közéhez tartozó biz-
tonsági beállításo-
kat. 
Tisztában van az-
zal, hogy az ingye-
nes online alkalma-
zásoknak az adatai 
használatával és a 
reklámok megtekin-
tésével fizet. 
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Adatok és digitális 
személyazonosság vé-
delme  
 

Tudja, hogy önál-
lóan nem tölthet le 
alkalmazásokat. 
Tudja, hogy nem 
használhat digitális 
eszközöket felügyelet 
nélkül, és mindig kér 
segítséget, ha vala-
mit nem ért. 

Tudja, hogy nem ad-
hat meg magáról sze-
mélyes adatokat, min-
dig felnőtt segítségét 
kéri, ha egy oldal 
vagy alkalmazás ilyet 
kér. 
Önállóan nem létesít 
új kapcsolatot online 
felületen, mert tudja, 
hogy egy személy on-
line azonossága nehe-
zen ellenőrizhető. 
Tudja, hogy csak bi-
zonyos típusú infor-
mációkat oszthat meg 
magáról és másokról 
online környezetben. 

Tudja, hogy önál-
lóan nem adhatja 
meg a személyes 
adatait, segítséggel 
meg tudja ítélni, 
hogy milyen adato-
kat adhat meg. 
Tudja, hogy a sze-
mélyes adatait gyűj-
tik és felhasználják. 
Tudja, hogy jelsza-
vait senkinek sem 
szabad megadnia. 
Tudja, hogy a jelsza-
vait gyakran kell 
változtatni, tudja, 
milyen a biztonságos 
jelszó. 

Gyakran változtatja 
a jelszavait. 
Meg tudja ítélni, 
hogy kivel léphet 
kapcsolatba online 
felületen, és segítsé-
get kér, ha gyanúsat 
észlel. 
Alapszintű tudása 
van arra vonatko-
zóan, hogyan gyűjtik 
és használják fel az 
adatait. 

Tudatában van az on-
line adatvédelmi el-
vekkel. 
Tisztában van a nyil-
vánosságra kívánt 
hozni digitális infor-
máció hatásával és 
élettartamával. 
Kritikusan jár el az 
önmagáról szóló on-
line információk 
közlésekor, megosz-
tásakor. 

Egészségvédelem  
 

Tudja, hogy felügye-
let nélkül csak az ál-
tala jól ismert alkal-
mazásokat használ-
hatja, nem kereshet 
új tartalmat (pl. ed-
dig nem látott rajz-
filmeket, játékokat) 
egyedül az interne-
ten. 

Ismeri és betartja a 
felnőttek által meg-
szabott, a képernyő-
időre vonatkozó sza-
bályokat. 
Tudja, hogy fontos az, 
hogy csak életkorom-
nak megfelelő tartal-

Érti a digitális Tech-
nika és tervezés 
használatával kap-
csolatos egészségügyi 
kockázati összefüg-
géseket (pl. ergonó-
mia, függőség kiala-
kulásának veszélye, 
online agresszió) 

Tisztában van a digi-
tális eszközök helyes 
használatával az 
egészségügyi problé-
mák elkerülése érde-
kében. Tudja, ho-
gyan találja meg az 
egyensúlyt az online 
és az offline világ kö-
zött. 

Képes tudatosan és 
kiegyensúlyozottan 
használni a digitális 
eszközöket. 
Egyensúlyt tud te-
remteni online és off-
line élete között. 
Felismeri a neki nem 
való vagy nem tetsző 
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Tudja, hogy be kell 
tartania a szülei és 
tanárai által a kép-
ernyőidőre vonatko-
zóan megadott sza-
bályokat. 
Tudja, hogy egészsé-
gére ártalmas a digi-
tális eszközök étke-
zés közben és lefek-
vés előtti használata. 

mat fogyasszon és al-
kalmazásokat hasz-
náljon. 
Ismeri a közösségi ol-
dalak használatára és 
az online játékokban 
másokkal történő be-
szélgetésekre vonat-
kozó biztonsági, 
egészségvédelmi és 
etikai szabályokat, 
azokat betartja. 

Nem bánt másokat, 
online felületen sem. 
A digitális eszközö-
ket ezek figyelembe-
vételével, önállóan 
használja. 
Ismeri az érzelemki-
fejezési módokat a 
digitális kommuni-
kációban. 
Tisztában van a kor-
határ-besorolás fon-
tosságával, felismeri 
az életkorának meg-
felelő tartalmakat. 
Ha életkorának nem 
megfelelő /agresz-
szív/ijesztő tartalom-
mal találkozik, jelzi 
szüleinek, tanárai-
nak. 

Biztonságosan hasz-
nálja a közösségi ol-
dalakat, felismeri az 
online agressziót. 
Életkori sajátossága-
ihoz mérten tudja 
kezelni, illetve, ha 
szükséges segítséget 
kérni online agresz-
szió esetén. 
Életkori sajátossága-
ihoz mérten képes 
másoknak is segíteni 
az ijesztő / agresszív 
/ életkornak nem 
megfelelő médiatar-
talmak feldolgozásá-
ban.  

tartalmakat, alkalma-
zásokat és el tudja 
kerülni őket. 
Tudja, mit tegyen, ha 
online agresszió 
helyzetébe kerül, és 
életkori sajátosságai-
hoz mérten mások-
nak is tud segíteni. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési terület 5. Problémamegoldás 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Digitális szükségletek és forrásanyagok azonosítása, megalapozott döntések 
meghozatala a célnak és a szükségleteknek megfelelő eszközökkel kapcso-
latban, koncepcionális problémák digitális úton történő megoldása, kreati-
vitás a technológiák használata és a problémamegoldás terén, saját és mások 
kompetenciáinak frissítése. 

Ismeretek, tartalmak, feladatok: Képességek, kész-
ségek, attitűdök: Ajánlott tevékenységek: 

 5.1 Technikai problémák megoldása 
Lehetséges technikai problémák felisme-
rése, azonosítása, megfelelő segítség ké-
rése, illetve önálló megoldás. 

kreativitás 
kitartás 
logikai készség 
analízis-szintézis 
indukció-dedukció 
problémamegoldó 
készség 
tervezés, rendszere-
zés 
megfigyelőképesség 
vitakészség 
együttműködés pro-
jektekben 
alternatívák kere-
sése 
döntési képesség 
olvasás, szövegértés 

Minden kompetenciaterületnél: 
Ismerkedés az informatikai kör-
nyezettel.  
Digitális eszközök megismerése.  
Alkalmazások kezelésének meg-
ismerése. 
Egyszerű, rajzos és személyhez 
kötődő dokumentumok készítése.  
Meghívó, névjegy, képeslap, üd-
vözlő kártya, rajzos órarend ké-
szítése. 
Alkotás létrehozása csoportmun-
kában a társnak adott instrukciók-
kal.  
Feladatvégzés tervezése. Utasítá-
sok sorrendiségének megfigye-
lése, módosítása. 
A feladat megoldásához szüksé-
ges alkalmazói környezet haszná-
lata. 
Feladatok részfeladatokra bon-
tása, kisebb feladatokból nagyobb 
egység létrehozása. 
Szimbolikus gondolkodás fejlesz-
tése.  
Hétköznapi jelenségek modelle-
zése. Hétköznapi folyamatok 
megfigyelése.  
Algoritmus hétköznapi, majd in-
formatikai fogalmának megisme-
rése.  
Tevékenységek folyamatának 
megfigyelése, rögzítése. 

5.2 Igények megfogalmazása és a meg-
felelő Technika és tervezés kiválasz-
tása 
Képesség arra, hogy az adott feladathoz 
a megfelelő eszközt, alkalmazásokat és 
forrásokat válassza, ezeket használja, 
akár összekapcsoltan is. 
5.3 Innováció és a Technika és terve-
zés kreatív használata 
Aktív részvétel és létrehozás közösen és 
önállóan, ismert és önállóan felfedezett 
alkalmazások, programok, eszközök se-
gítségével. 

5.4 Digitális szakadékok azonosítása 
Saját fejlesztendő kompetenciáinak felis-
merése. 
5.5 Projektgondolkodás fejlesztése 
Önállóan és csoportosan digitális pro-
jektfeladatokban való részvétel. 
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Problémák megoldása különböző 
munkamódszerekkel: önállóan, 
tanári segítséggel, csoportmunká-
ban. 
Iskolán kívül megismert digitális 
alkalmazások bemutatása, megis-
mertetése a társakkal. 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

Algoritmus, modellezés, dokumentum-típusok, karakter, projekt, szerepek a 
projektekben 

 



522 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
 

Részterületek: A szint B szint C szint D szint E szint 
Technikai problé-
mák megoldása    

Felismeri, ha techni-
kai problémával ta-
lálkozik, és segítsé-
get kér. 

Célzottan tud támo-
gatást és segítséget 
kérni, amikor techni-
kai problémával ta-
lálkozik, vagy amikor 
új eszközt, programot 
vagy alkalmazást 
használ. 

A digitális eszközök 
használatakor felme-
rülő egyszerű prob-
lémákat életkorának 
megfelelően meg 
tudja oldani, tanári 
segítséggel vagy 
egyedül. 
Ismeri a probléma-
megoldás alapvető 
lépéseit, együtt tud 
működni társaival. 

A technológiák hasz-
nálata során fellépő 
problémák széles kö-
rét tudja megoldani. 

Aktívan közelít a prob-
lémák megoldásához. 
Képes önállóan megol-
dani problémákat. 
Tanácsot kér, ha el-
akad. 

Igények megfogal-
mazása és a megfe-
lelő Technika és ter-
vezés kiválasztása 
 

Meg tudja fogal-
mazni, hogy milyen 
tevékenységhez mi-
lyen eszközre, alkal-
mazásra van szük-
sége. 
Tud választani az 
általa ismert eszkö-
zök és alkalmazások 
közül az adott fel-
adathoz, tevékeny-
séghez. 

Tudja, hogy mire 
használhatja a tech-
nológiákat és mire 
nem. 
A Technika és ter-
vezési lehetőségek 
felkutatásával meg 
tud oldani nem ru-
tinszerű feladato-
kat. 
Ki tudja választani 
a célnak megfelelő 
eszközt és értékelni 

Megalapozott dönté-
seket tud hozni olyan 
feladatok elvégzésé-
hez szükséges eszkö-
zök, készülékek, al-
kalmazások, szoftve-
rek vagy szolgáltatá-
sok kiválasztáskor, 
amelyekben nem jár-
tas. 

Tisztában van az új 
Technika és terve-
zési fejlesztésekkel. 
Érti, hogyan működ-
nek az új eszközök. 
Kritikusan tudja ér-
tékelni, hogy mely 
eszköz szolgálja leg-
inkább a céljait. 

Érdeklődik az új techno-
lógiák iránt. 
Kritikusan értékeli a le-
hetséges megoldásokat 
digitális eszközök segít-
ségével. 
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tudja az eszköz ha-
tékonyságát. 

Innováció és a Tech-
nika és tervezés kre-
atív használata 
 

Az általa ismert al-
kalmazásokat segít-
séggel használja. 

Az általa ismert al-
kalmazásokat képes 
önállóan, kreatív 
módon használni, 
meg tudja valósítani 
az ötleteit. 

Ki tudja találni, hogy 
milyen feladatra me-
lyik alkalmazást hasz-
nálja, akár új, kreatív 
módon is. 
Képes új, hasonló 
funkciójú alkalmazá-
sok keresésére. 

Önállóan, illetve tár-
saival együttmű-
ködve létre tud 
hozni új tartalmat, 
össze tudja hasonlí-
tani, melyik alkal-
mazást, módszert és 
formát (pl. prezentá-
ció, táblázat, ani-
mált videó, képsoro-
zat, videó, progra-
mozási feladat eseté-
ben program) cél-
szerű alkalmazni az 
adott feladat megol-
dásához. 

Hajlandó új technológi-
ákkal kísérletezni. 
Tudja, hogy tudatosan 
kell fejlesztenie magát. 

Digitális szakadékok 
azonosítása 
 

Tudja, hogy a gye-
rekek és a felnőttek 
máshogy használják 
a digitális eszközö-
ket és a médiát. 

Felismeri, hogy mi 
az, amit meg tud csi-
nálni, és miben kell 
fejlődnie. 
Tudja, hogy csak az 
életkorának megfe-
lelő tartalmakat, al-
kalmazásokat hasz-
nálhat. 

Tudja, hogyan ta-
nulja meg, hogy va-
lami újat csináljon a 
technológiák segítsé-
gével. 

Rendszeresen frissíti 
digitális kompetenci-
áit. 

Hajlandó a technoló-
giák kínálta alternatív 
megoldások felkutatá-
sára. 
Tisztában van a tech-
nológiák és a média 
adta lehetőségekkel az 
önkifejezés terén. 
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Online gyakorolja az 
állampolgári jogokat és 
kötelességeket. 

Projektgondolkodás 
fejlesztése 
 

Részt vesz az iskolai 
projektekben, a rá-
bízott részfeladato-
kat segítséggel el-
végzi. 

Aktívan, cselekvően 
részt vesz az iskolai 
projektekben, a rá-
bízott részfeladato-
kat pontosan meg-
csinálja. 

Képes egy előre meg-
adott projekt levezeté-
sére, de más szerep-
körben is jól műkö-
dik. 
Tud változtatásokat 
javasolni a projekt ha-
tékonyabb elvégzése 
érdekében. 
Tudja értékelni a pro-
jekt sikerességét. 

Tud projektet ter-
vezni, és részt venni 
a megvalósításában. 
Tudja különböző 
szempontok alapján 
értékelni a projekt 
sikerességét. 

Kezdeményező attitűd-
del és tudatosan tervez 
projekteket, és megvaló-
sítja őket. 
Tisztában van az együtt-
működés előnyeivel és 
nehézségeivel. 
Képes a projektgondol-
kodást az élet más terü-
letein is alkalmazni. 
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EGÉSZSÉG- ÉS MOZGÁSKULTÚRA – TESTNEVELÉS 

 

1-8. ÉVFOLYAM 

 
Célok, módszerek 
Az iskola első nyolc éve során rengeteg változás következik be a kisgyermekek fejlődésében, 
amelyre a mozgás és a sport pedagógiai eszközei rendkívül pozitív hatással vannak. Ezért isko-
lánk mindennapos testnevelés programjában kiemelt figyelmet fordítunk a mozgáskultúra mi-
nőségi tanítására és a tudatos egészségfejlesztésre. Pedagógiánk alapvetően holisztikus szem-
léletmódra épül, amelyben a pszichomotoros tanulást a személyiség komplex fejlődésének ré-
szeként értelmezzük. A testnevelésórákon és az egyéb iskolai foglalkozásokon, rendezvénye-
ken két nevelési célt tartunk szem előtt: 
– megteremtjük az egész életen át tartó egészséges életmódra nevelésnek a feltételeit, illetve 
– biztosítjuk, hogy a gyerekek élményszerű tapasztalatokat szerezzenek a mozgásról és a 

sport legfontosabb értékéről, a sportszerűségről. 
 

A rendszeres fizikai aktivitás és a sportszerű hozzáállás kialakításának első és legfontosabb 
lépcsője a mozgás és a sportolás szeretete. Az egészséges életmódot a természetes mozgásigény 
kielégítésével igyekszünk megalapozni, hogy az örömteli mozgás a mindennapok tevékenysé-
gei közé tartozzon. Az iskolai testnevelés és a játék kapcsolata szinte magától értetődő. Játékos 
helyzetekben a gyerekek fogékonyabbak az ismeretek befogadására, érzelmi-akarati életük fej-
lődése és erkölcsi érzékük könnyebben befolyásolható. A természetes versenyszellem sport-
szerű helyzetekben való megélése, illetve a fizikai megmérettetésekben való küzdelem öröme 
olyan izgalmas, magával ragadó élményt kínál a gyermekek számára, amelynek biztosítása a 
pozitív attitűd kialakításának a feltétele. 
A mozgás szeretetének az elősegítésében nagy szerepet játszik a feladatokban való egyre ügye-
sebb és kompetensebb részvétel, ezért is célunk, hogy a sokoldalú mozgástanításnak köszönhe-
tően az alapkészségek mozgásmintái megszilárduljanak. A fejlesztés folyamata során érvénye-
sülnie kell a fokozatosság elvének, amelynek értelmében a tanuló a természetes mozgások egy-
szerű végrehajtásaiból és helyzeteiből indul ki, majd egyre összetettebb mozgásformákat sajátít 
el és egyre komplexebb helyzetekben képes alkalmazni. 
Ebből kifolyólag a mindennapos testnevelés során a tanulók alapvető mozgásmintáinak és moz-
gáskészségeinek kialakítását, formálását, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás biztos alap-
jainak elsajátítását kiemelten kezeljük. A cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazását a moz-
gástanulással párhuzamosan összetettebb játéktevékenységekben és kontrollált versenyszituá-
ciókban valósítjuk meg. A természetes mozgások alkalmazása a sportági jellegű mozgásokban 
egyre nagyobb teret kap, amely a további kondicionális és koordinációs képességfejlődés zá-
loga. A játéktevékenység során is fejlődés mutatkozik, ami az egyre nehezedő szabályok mel-
lett, az egyszerű taktikai feladatok felismerésében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvá-
nul meg. 
A fokozatosság elve mellett a differenciálás elve és módszere hatja át a feladatok kiválasztását 
és az óraszervezést. Célunk, hogy minden tanuló a saját képességeinek megfelelő nehézségű és 
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összetettségű feladattal foglalkozzon, tekintettel az egyéni utakra, megállapodásokra is. A tar-
talmi és követelményi differenciálással minden tanulót egységesen kívánunk bevonni, hogy 
mindegyiküknek saját motivációs bázisa alakuljon ki. A differenciálással tehát igyekszünk le-
fedni az eltérő motoros képességű tanulókat, mert nem csak az egészség fenntartása szükséges, 
hanem a magasabb erőnlétet igénylő fittség vagy akár a sportolói edzettség kialakítása is. 
 
Testi nevelés - mozgásfejlesztés 
A mindennapos testnevelés keretei között nagy hangsúlyt fektetünk az első években a kisgyer-
mekek szakszerű mozgásfejlesztésére, hogy a szervezetük megfelelő mennyiségű és minőségű 
ingert kapjon. A taktilis, vesztibuláris és proprioceptív ingereknek az idegrendszer funkcionális 
fejlődésében igen lényeges szerepük van, ezért figyelünk arra, hogy a testnevelésórák mellett 
más foglalkozásokon is kiemelt hangsúlyt fektessünk a mozgásos tartalmakra, hogy megköny-
nyítsük a tanulás folyamatát. A mozgásfejlesztésen keresztül lehetőségünk nyílik a tanulási ké-
pességek, a grafomotorikum, a beszéd, a figyelem és a gondolkodási folyamatok alapjainak 
fejlesztésére, mely pozitív változásokhoz vezet a gyermekek iskolai teljesítményében is. A bio-
mechanikailag helyes testtartás kialakítása, a preventív jellegű mozgásformák végzése, a ge-
rincdeformitásokkal és egyéb elváltozásokkal való szakszerű foglalkozás úgyszintén szerves 
részét képezi egészségtudatos pedagógiai programunknak. Az infrastruktúra és a sportszerek 
minősége, a balesetek megelőzésére irányuló óraszervezési szempontok a fizikai biztonság fun-
damentumát teremtik meg. 
 
Napirendünkben a mindennapos testnevelés óraszámában helyet kap a mozgásfejlesztés és a 
különböző mozgásformák tanítása mellett a mindennapos szabad levegőn töltött játék. A leve-
gőzés a kisgyermek számára alapvető fontosságú: részben az egészséges fejlődés záloga, hiszen 
a szabadban töltött fogócskázás, futkározás megfelelő mennyiségű oxigénhez juttatja az agyat, 
részben pedig a pihenés színtere. A szabadban töltött idő, a szabadon megélt játék a szociális 
kompetenciák fejlesztését is segíti: önszerveződő játékaik nyújtják a legtöbb lehetőséget önma-
guk és társaik megismerésére, illetve társas viszonyaik alakítására. Mind a délelőtti, mind pedig 
a délutáni időszakban biztosítunk elegendő időt a levegőzésre. 
A tantárgy célja továbbá, hogy a gyógytestnevelésre utalt tanuló – az egyéni sajátosságainak 
maximális figyelembevételével – ismerje meg a testnevelés, az egészségfejlesztés és a sport 
azon eszközeit, módszereit, amelyek segítséget nyújthatnak az egészségi állapota és a motoros 
teljesítőképessége lehető legnagyobb mértékű helyreállításához, valamint az esélyegyenlőség 
megteremtéséhez. A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós 
gyakorlatok túlsúlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés 
szerves részként való megjelenést a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jele-
nik meg a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvaló-
suló témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, 
hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. 

Az iskola elkötelezett az egészségre nevelésben, ezért egyéb foglalkozásokban is meg-
jelennek az egészséges életmód kialakítására irányuló cselekvések és ismeretek. Amellett, hogy 
biztosítjuk a rendszeresen végzett szakszerű és örömteli testmozgást és hangsúlyozzuk ennek 
jelentőségét, külön projektekben fordítunk figyelmet a táplálkozásra, a prevencióra, a baleset-
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megelőzésre és a káros szenvedélyek egészségre gyakorolt hatásaira. Újraélesztéssel és elsőse-
gélynyújtással kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatást biztosítunk, hogy a tanulók hatéko-
nyabban reagáljanak majd a váratlanul fellépő krízishelyzetekre, csökkentve a súlyos és életve-
szélyes sérülések kialakulásának esélyét. Az élményszerű elsősegély oktatással a tanulók fele-
lős állampolgári magatartást tanulnak, továbbá gyarapszik az egészségügyi-, élettani ismeretük, 
önbizalmuk és szociális érzékenységük. 
 
Érzelmi, szociális, erkölcsi nevelés 
A kisgyermek egészségre nevelésekor kiemelt figyelmet fordítunk az egészség érzelmi aspek-
tusaira, így a tanulók érzelmi szükségleteire is. A mozgás az idegrendszeri érés feltétele. A 
kielégítetlen mozgásigény a magatartási problémák és a figyelemkoncentrációs nehézségek 
egyik gyökere, ezért a gyermek mozgásfejlődése nem a személyiségtől független tényező. Az 
érzelmi intelligencia (EQ) fejlődésének is jó terepet kínál a testnevelés, amely számos, érze-
lemben gazdag helyzetben teszi próbára az emberi pszichét. A fizikai erőfeszítést igénylő fel-
adatokkal való küzdelemben megtapasztalhatók a testhatárok és a teljesítmény korlátok is, de a 
tanulók önmagukról is rengeteg információhoz jutnak a megpróbáltatásokkal szembeni küzde-
lem során, amellyel gazdagodik az önismeretük. 
Az önmaguk fejlődéséről szerzett tapasztalatokkal önbizalmuk növekszik, a sikerorientált hoz-
záállás pedig ebből az örömforrásból táplálkozik. A pedagógusra és a tanulócsoport hozzáállá-
sára vonatkozó követelmény, hogy biztonságos, támogató és elfogadó légkör alakuljon ki, 
amelyben a tanulók könnyebben teszik próbára magukat, így hatékonyabban birkóznak meg a 
félelmet okozó szituációkkal. A győzelem túlértékelésének és a vereség szégyenként való ke-
zelésének szándékos elkerülésével javul a gyerekekben a siker- és kudarckezelés. A tiszta, fair 
küzdelemben való helytállás elősegítése az egyik legfőbb cél, amely orientációs pontként lebeg 
a különböző szintű versenyhelyzetek lebonyolításában. Egy igazságos versenyben a játékosok-
nak vagy a csapatoknak nem az értékességük, hanem a teljesítményük összemérése zajlik. 
A szabályok megtanulásával, a szabályos keretek megismerésével és önálló betartásával a játék 
iránti szeretetük is kifejeződik, de egy sportszerű küzdelemben saját maguk, a csapattársaik, az 
ellenfeleik és a sport iránti tisztelet is megnyilvánul. Ebben a miliőben, ha a gyerekek képessé-
geikkel arányos, de kihívást jelentő helyzetekkel találják szembe magukat, megélik a flowt, 
amelynek hatására könnyebben tudnak egy adott dologra fókuszálni, erősebb lesz az adott te-
vékenységgel kapcsolatban a motivációjuk. A gyerekek természetes versengésének sportszerű 
megszervezése és lebonyolítása tehát nem csak erkölcsi, hanem érzelmi követelmény is. 
Az extázis, a kifelé irányított fókusz és szórt figyelem mellett a befelé irányított figyelem is 
jótékony hatással van a gyerekek érzelmi életére. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek napi te-
vékenységeibe ágyazva megtanuljanak bizonyos relaxációs technikákat is. A relaxáció nem ki-
zárólag az izomzat lazítását jelenti, hanem teljes idegi és lelki ellazítást is. Reflexes úton csök-
kenti a szimpatikus idegrendszer aktivitását, csökkenti a vérnyomást, lassítja és egyenletesebbé 
teszi a szívműködést. Már az iskolába lépés első napjától tanítjuk a gyerekek egyszerű ellazult 
testhelyzetekhez kapcsolt mese alapú relaxációs gyakorlatok végzésére. A nagyobbaknál a re-
laxációs gyakorlatokat kapcsolhatjuk fényekhez, hangokhoz, érintésekhez, képekhez, zenéhez. 
A gyakorlatok rendszeres végzésével megfelelő pihenési technikákat ismernek meg, kezelhe-
tővé lesznek magatartási problémáik, elkerülhetővé válik a túlterheltség. A légzésfigyelés, a 
jóga és relaxáció gyakorlása segíti az egy dologra irányított koncentrációt, fejleszti az érzések 
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megfigyelését és reflexióját, valamint jó hatással van a feszültségkezelésre és a tanulmányi tel-
jesítményre is. 
Az ember társas lény, a testnevelés órákon pedig hangsúlyos szerep jut a társas helyzetek helyes 
kezelésére, így a szociális kompetencia fejlődésére. Az együttműködés szerepének a felismeré-
sére és helyes alkalmazására nagyszerűen rávezetnek a kooperatív módszerekre épülő feladatok 
és a kisebb-nagyobb csapatok közötti versenyek. A konstruktív együttműködés köré kidolgo-
zott programban a gyerekek különféle helyzetekben, egymásra számítva tesznek közösen erő-
feszítést, amelynek természetes hozadékaként javul az empatikus, kommunikációs és koopera-
tív képességük, illetve teret kap és megmutatkozik az egymással szembeni bizalom is. A szoci-
ális helyzetekben, mint például a sportban kialakuló konfliktusok igazságos, kommunikáció 
útján történő kezelése a közösség egészére nézve is építő hatással van. A tanár-diák viszony 
partnerivé válásának egyik alapfeltétele a nyílt és őszinte, asszertív kommunikáció, amelyben 
a diákok véleményt formálhatnak a gondolataikról, érzéseikről, bizonyos döntésekbe is bele-
szólhatnak, így a testnevelés órán a demokráciával való ismerkedésbe is betekintést nyerhetnek. 
A közösségépítésre a sportolás és a közös mozgás kiválóan alkalmas. Táborokkal, családi na-
pokkal, iskolai és iskolák közötti sportrendezvényekkel erősíteni lehet a gyerekek, szülők, ta-
nárok és kollégák közötti érzelmi kötelékeket. A környezettudatos élet kialakítása szempontjá-
ból is feladat a szabadban végzett mozgásos tevékenységek során elvárt óvó kapcsolat a termé-
szettel. Más szakterületek képviselőivel együttműködve a természetbe szervezett közösségi 
programokkal megfelelő közeget kívánunk teremteni az egészséges életmód és a környezettu-
datosság összehangolására. 
 
Szellemi, esztétikai nevelés 
A közös tapasztalatokat leíró közös nyelv segít eligazodni és megérteni a világot, amelyben 
élünk. A sportszakmai területen hagyományosan kialakult terminológia használata elősegíti, 
hogy a sportági szakkifejezéseket helyesen használjuk és alkalmazzuk. A szellemi nevelésnek 
része az életkornak megfelelő sportszaknyelv ismerete. Az adott mozgásműveltségi szinttel har-
monizáló nyelvi készlet megismerése és megértése tehát ugyancsak feladata a foglalkozások-
nak. A sportágakkal kapcsolatos technikai és taktikai ismeretek, szabályok és mozgásformák 
tudása, illetve a mozgás és az egészséges életmód összefüggéseinek megértése a rendszeres 
fizikai aktivitás elősegítésének a katalizátora. A sport lokális és globális világának a megisme-
réséhez szervesen kapcsolódik a különböző kultúrák hagyományos és jelenleg divatos sport-
ágakkal való ismerkedés. A kiemelkedő hazai és nemzetközi sportágak, sporteredmények, va-
lamint az eredményes sportolók csábítóvá teszik sokak számára a mozgást, így ennek az esz-
köznek a helyes alkalmazása iskolai szinten úgyszintén motiváló tényező a tantervi célok meg-
valósítása érdekében. 
Bizonyos mozgásos tevékenységekben a mozgás esztétikája kiemelt szerepet kap. A mozgás-
formák végrehajtásának az összerendezettsége sok időt és gyakorlást igényel, de a harmonikus 
mozgás alapjait ebben az életkorban kell lerakni. A mozdulatok technikailag helyes végrehaj-
tásán túl bizonyos mozgásokban fontos a kecsesség, a megjelenés, a szépen kivitelezett moz-
gássor bemutatása. A táncos mozgásformákban a szabadon és kreatívan összeválogatott és 
spontán módon használt mozdulatokkal elősegítjük a művészi önkifejezés elsajátításának kez-
deti lépéseit. A kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklő-
dést már ezen az iskolafokon is. Ugyanakkor minden tevékenységnek van esztétikai szintje, 
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mert minden tevékenységnek van morális dimenziója, amely érzéki módon válik tetten érhe-
tővé. Ebből a szempontból is lényeges, hogy a sport etikai szintjére (sportszerűség, együttmű-
ködés, tisztelet) a nevelési folyamat során kiemelt figyelmet fordítsunk, hogy ne csak a szemet, 
hanem szívet gyönyörködtető is legyen a közös sportolás. 
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Tematikus egységek, fejlesztési szintek, óraszámok 
A programban meghatározott tartalom bőven meghaladja a testnevelés órák éves kötelező óraszá-
mát. Ez nem véletlen, hiszen az egészség- és mozgáskulturális tartalmak a testnevelésórákon kívüli 
egyéb foglalkozásokon ugyanúgy megjelennek. Továbbá a tárgyi feltételek, a foglalkozást vezetők 
preferenciái, a gyerekek összetétele és igénye meghatározza egy csoport programjának a kialakítá-
sát. Ebből adódóan a mindennapos testnevelés mozgástartalmainak óraszámát inkább skálában fe-
jezzük ki, hogy jobban tükrözze a valós működésünket. Ennek értelmében minden tematikus egység 
meg fog jelenni a mindennapos testnevelés programjában, viszont az adott évfolyamon tanító tanár 
autonóm döntésére van bízva, hogy milyen arányban súlyoz a tematikus egységek között. A tema-
tikus egységek óraszámainak az összege az iskola célkitűzéseiből fakadóan meg fogja haladni a 
kötelező 180 órát évente, így 360 órát a két évben. A tematikus egységek óraszámainak a skáláit, 
illetve egymáshoz viszonyított arányait az alábbi táblázat mutatja. 
Elhivatottak vagyunk a komplex mozgásfejlesztés mellett, ezért kilenc különböző tematikai egysé-
get határoztunk meg, amelyeknek fejlesztési tartalmait négy, fokozatosan egymásra épülő fejlesztési 
szintre osztottuk. Az "A" szint az 1-2. osztálynak, a "B" szint a 3-4. osztálynak, a "C" szint az 5-6. 
osztálynak és a "D" szint a 7-8. osztálynak feleltethető meg, habár az egyéni útból fakadólag a taní-
tóknak lehetőségük van arra, hogy adott esetben más tempóban, hamarabb vagy később valósíthas-
sák meg a fejlesztési tartalmakat. 
 

Év-
fo-
lyam 

Egész-
ség-fej-
lesztés, 
preven-

ció 

Termé-
szetes 

mozgás-
formák 

Atlétika 
jellegű 
mozgá-

sok 

Torna jel-
legű moz-

gások 

Labdás játé-
kok, sportjá-

tékok 

Küzdő-
játé-
kok, 

küzdő-
sportok 

Alternatív 
környe-
zetben 
űzhető 

sportmoz-
gások 

Jóga 
és re-
laxá-
ció 

Össze-
sen 

1-2. 20-40 60-100 20-40 30-50 40-80 10-30 30-60 40-
80 

min. 
360 

3-4. 20-40 60-100 30-50 30-50 80-100 10-30 30-60 40-
80 

min. 
360 

5-6. 20-40  50-80 60-100 100-140 20-40 40-80 20-
40 

min. 
360 

7-8. 20-40  50-80 60-100 100-140 20-40 40-80 20-
40 

min. 
360 

 
Gyógytestnevelés óraszám 
A gyógytestnevelő tanár a gyógytestnevelés óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsök-
kentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségeinek, elváltozásainak figye-
lembevételével határozza meg közösen a kísérőkkel. 
 
Úszás óraszám 
Az úszás óraszáma a teljes képzési időtartamra vonatkoztatva az iskola lehetőségei szerint minimum 
30 óra a mindenkori 2., 7. és 8. évfolyamon. Amennyiben ez kihat más témakörök éves óraszámára, 
akkor ennek arányát és mértékét rugalmasan az úszásban részt vevő évfolyamon tanító kísérők ha-
tározzák meg.  
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Tanulási eredmények 
 

ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT, VALAMINT A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAP-
CSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) AZ 1–4. ÉV-
FOLYAMON  
  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  
1. életkorának és testi adottságának megfelelően fejlődött motoros teljesítőképessége a hozzá kap-
csolódó ismeretekkel olyan mérvű, hogy képes a saját teljesítménye tudatos befolyásolására; 
2. mozgáskultúrája olyan szintre fejlődött, hogy képes a hatékony mozgásos cselekvéstanulásra, 
testedzésre; 
3. ismeri a testnevelés életkorához igazodó elméleti ismeretanyagát, szakkifejezéseit, helyes termi-
nológiáját, érti azok szükségességét; 
4. megismeri az elsősegélynyújtás jelentőségét, felismeri a baleseti és egészségkárosító veszély-
forrásokat, képes azonnali segítséget kérni; 
5. önismerete, érzelmi-akarati készségei és képességei a testmozgás, a testnevelés és a sport eszkö-
zei által megfelelően fejlődtek. 
 
MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 
2. a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja ér-

zelmi-akarati erőfeszítéseit; 
3. a sportjátékok, a testnevelési és népi játékok művelése során egyaránt törekszik a sza-

bályok betartására; 
4. nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalma-

zására, végrehajtására. 
  
MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag 
önálló és tudatos végrehajtásához;  

2. olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvésso-
rok kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését;  
3. megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.  

  
MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához 
igazított sebességgel és dinamikával képes végrehajtani;  
2. mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat;  
3. futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi;  
4. különböző mozgásai jól koordináltak, a hasonló mozgások szimultán és egymást kö-
vető végrehajtása jól tagolt;  
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5. az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások szi-
multán és egymást követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat;  
6. a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető művele-
tek ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre;  
7. a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető művele-
tek ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre;  
8. a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és 
egyensúlyozási képességgel rendelkezik;  
9. a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó felté-
telek között koordináltan hajtja végre;  
10. labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folya-
matos, célszerű játéktevékenységet;  
11. a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékok-
ban;  
12. vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet 
valósít meg;  
13. ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-
megelőzési szabályait;  
14. ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felké-
szül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben;  
15. az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik.  

 
JÁTÉKOK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgás-
formákat;  

2. játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 
együttműködési készsége megmutatkozik;  

3. célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjátékelőkészítő kisjátékok-
ban;  

4. játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja.  
  
VERSENGÉSEK, VERSENYEK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 
szemben;  

2. a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító részt-
vevő;  
3. a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére;  
4. felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű ma-
gatartás alapvető szabályait.  

  
PREVENCIÓ, ÉLETVITEL A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  
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1. felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget 
kér;  

2. ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat;  
3. tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat;  
4. tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt 

– mozgásanyagát;  
5. aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában;  
6. a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen 

végez testmozgást.  
  
EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben  segíti társait;  
2. megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget 
tenni egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között;  
3. a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is;  
4. ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait.  

  
A gyógytestnevelésre utalt tanuló megismeri a testnevelés, az egészségfejlesztés és a sport azon 
eszközeit, módszereit, amelyek segítséget nyújthatnak számára az egészségi állapotának és a mo-
toros teljesítőképességének lehető legnagyobb mértékű helyreállításához.  
  
ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT, VALAMINT A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAP-
CSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) AZ 5–8. ÉV-
FOLYAMON  
  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. életkorának és testi adottságának megfelelően fejlődött motoros teljesítőképessége 
olyan mérvű, hogy képes a saját teljesítménye és fittségi szintje tudatos befolyásolására;  
2. sokoldalú mozgásműveltségének birtokában eredményesen tanul összetett mozgásfor-

mákat;  
3. ismeri és használja a testnevelés életkorához igazodó elméleti ismeretanyagát, szakki-

fejezéseit, helyes terminológiáját;  
4. önismerete, érzelmi-akarati készségei és képességei a testmozgás, a testnevelés és a 

sport eszközei által megfelelően fejlődtek;  
5. képes értelmezni az életben adódó baleseti forrásokat és az egészséget károsító, veszé-

lyes szokásokat, tevékenységeket.  
  
MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 
időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi;  
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2. a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati erő-
feszítéseit;  

3. minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez tevé-
kenységének automatikus részévé válik;  

4. nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő felhaszná-
lására, végrehajtására.  
  
MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 
cselekvéssorainak elemei között;  

2. relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 
készségszintű kivitelezésére;  

3. az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és ké-
pes a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra;  
4. a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza.  
  
MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós 
futás közben;  

2. a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten hasz-
nálja;  

3. magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylö-
kés – számára megfelelő – technikáit;  

4. segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére;  
5. a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül ta-
nári irányítás mellett fejleszti esztétikaiművészeti tudatosságát és kifejezőképességét;  
6. a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készsé-

get mutat;  
7. a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogáso-
kat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat;  
8. ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás köz-
ben;  
9. az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik.  

  
JÁTÉKOK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a vá-
lasztott sportjátékokat;  
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2. a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 
és taktikai elemeket;  

3. a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 
célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai ele-
meket.  

  
VERSENGÉSEK, VERSENYEK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 
szemben, ezt tőlük is elvárja;  

2. a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót  kialakító játé-
kosként viselkedik;  

3. egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 
képes a játékvezetésre.  

 
PREVENCIÓ, ÉLETVITEL  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére;  
2. tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és rendszere-
sen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét;  
3. tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás ki-

alakítását elősegítő gyakorlatokat;  
4. a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;   
5. tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 
azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik;  
6. rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat;  
7. ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes végrehajtá-

sát;  
8. megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;  
9. a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, ren-

dezetten és rendszeresen végez testmozgást.  
  
EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait;  
2. az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 
testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki;  
3. a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is;  
4. a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezde-

ményez ilyen tevékenységet.  
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A gyógytestnevelésre utalt tanuló megismeri a testnevelés, az egészségfejlesztés és a sport azon 
eszközeit, módszereit, amelyek segítséget nyújthatnak számára az egészségi állapotának és a mo-
toros teljesítőképességének lehető legnagyobb mértékű helyreállításához. 
 

A szint – 1-2. évfolyam 
 

A szint Egészségfejlesztés, prevenció 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 
A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felisme-
rése. A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 
A testnevelés órák alapvető rendszabályainak, a legfontosabb veszélyforrása-
inak, balesetvédelmi szempontjainak és a verbális és nem verbális üzenetek-
nek az ismerete.  
A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Gimnasztika és rendgyakorlatok 
Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, eszközök felhasználásával vagy 
eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végre-
hajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy eszköz nélkül. Tudatos 
izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezé-
sek megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok zenére. 
Keringésfokozó feladatok; játékos gimnasztika; egyszerű gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfej-
lesztő és aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, di-
namikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Testséma- és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 
Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör alakzatok, szórt alakzat, fordula-
tok helyben, mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  
 
 
Játék 
A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és 
feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versengő jelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító 
játékok. 
 
Prevenció, egészségfejlesztés 
Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban és csoportban.  
Motoros tesztek végrehajtása. 
A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok. 
A stressz- és feszültségoldás gyakorlatai. 
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Fogalmak 
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutatta-
tás, statikus gyakorlatelemek elnevezései 
 
Gyógytestnevelés  
A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik és elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 
2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását előse-
gítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás és a helyes 
légzéstechnika kialakításához. 

 

A szint Természetes mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 
egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskap-
csolatok sokrétű felhasználásával.  
A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 
 
Manipulatív természetes mozgásformák 
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 
módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törek-
vés.  
A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások 
Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző irányokban és sebességgel; megindu-
lásokkal és megállásokkal; irány- és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott moz-
gásútvonalakon; dinamikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; akadályok leküzdésével; dalra, 
énekre, zenére; menekülő, üldöző feladatokkal. Utánzó mozgások. 
Egyszerű, 2-4 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok egyénileg, párban és csoportban 
végrehajtva. Ugrások és szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb aka-
dálypályán.  
Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettőzött szökdelés, galoppszökdelés, 
mint alapvető természetes mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása. 
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Lendítések és körzések 
Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; ritmusban végrehajtott mozdula-
tok gyakorlása. 
 
Hajlítások és nyújtások 
Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; szimmetrikusan, aszimmetrikusan; különböző 
testrészek hajlítása és nyújtása helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; hajlítá-
sok és nyújtások összekapcsolása helyváltoztatással, illetve eszközhasználattal. 
 
Fordítások és fordulatok 
Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); fordítások és fordulatok külön-
böző kiinduló helyzetekből; negyed, fél, háromnegyed és egész fordulatok helyben, ugrással; fordí-
tások és fordulatok párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző helyváltoztató mozgá-
sok közben, különböző eszközökkel és eszközökön. 
 
Tolások és húzások 
Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, testrészekkel és eszközökkel; nagyobb 
tömegű eszközök húzása és tolása fokozódó erőkifejtéssel, csoportosan. Közös egyensúlyi helyzetek 
megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal. Különböző testrészek emelése párokban. 
 
Emelések és hordások 
Társemelések és társhordások 3-4 fős csoportokban, párokban. Különböző eszközök emelése és hor-
dása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően. 
 
Függés- és lengésgyakorlatok 
Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kom-
petenciáknak megfelelően; „vándormászás” függőállásban vagy függésben.  
 
Egyensúlygyakorlatok 
Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen felületen; talajon, vonalon és kü-
lönböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett (alátámasztás szélességének 
csökkentése, eszközmagasság, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok bekapcsolása, helyben és 
haladással, fordulattal stb.); szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetekben; közös súlypont megtalá-
lásával párokban. Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató mozgásokból; 
eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb egyen-
súlygyakorlatok. 
 
Gurulások, átfordulások 
Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, irányokba és sebességgel; társsal, 
társakkal; különböző kiinduló helyzetekből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva. 
 
Támaszok 
Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások (testsúlyáthelyezések), támlá-
zás helyben különböző testhelyzetekben. Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal 
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is): talajon, különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, mozgásirányokba; szerekre fel, 
szerekről le, szereken át; lépegetések kézzel és lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, 
kúszások, mászások, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások eszközökre. 
 
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékok 
Nagymozgásfejlesztő és testtudat fejlesztő játékok. Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, 
alkotó, kreatív és kooperatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség összteljesít-
ményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó ver-
senyfeladatok. 
 
Manipulatív természetes mozgásformák 
Dobások (gurítások) és elkapások 
Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, gurítások és dobások: külön-
böző technikával; kiinduló helyzetekből; távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú 
labdával. Alsó, felső, mellső dobások. 
Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapása egyénileg, párban és cso-
portban, helyben, haladással. Gurítások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 
 
Rúgások, labdaátvételek lábbal 
Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, társhoz, célra. Labdakontroll 
és labdavezetéses gyakorlatok a láb részeivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; 
meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, belsővel. Játékos passzgya-
korlatok falhoz, társhoz. 2-3 vagy több játékos együttműködése különböző alakzatokban, átadások 
irányának megváltoztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és magasságban. Rúgó felada-
tok kézből, pattanásból szabadon.  
 
Labdavezetések kézzel 
Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás közben. Labdapattintások; lab-
davezetés: helyben és haladással, testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 
mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartással és ritmusváltással egyéni-
leg, párban, csoportban; a vizuális kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, elindulás. 
 
Ütések testrésszel és eszközzel 
Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid- és hosszúnyelű ütővel különböző célfelületekre, tá-
volságokra, magasságokra, irányokba; háló (zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben; párban 
és csoportokban; helyben és haladással.  
 
A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban 
Finommotorikát fejlesztő játékok. Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 
játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi gyermekjátékok alkalmazása. A 
manipulatív mozgásokat alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, 
kreatív eszközhasználatra irányuló játékok. 
 
Fogalmak 
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utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás, 
katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 
járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség, 
váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 
felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező 
hely, ritmus 
dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák ol-
dal 
egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, „csikórug-
dalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás, medve-
járás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 
 
Gyógytestnevelés  
A kúszás és mászás feladatok a törzsizom erősítését szolgálják az egyszerű statikus utánzó mozgá-
soktól indulva a dinamikus, összetett kúszások-mászásokig, a korosztály számára megfelelő játékos 
formában. 
A járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a tanulók állóképességének fej-
lesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozásuk, illetve betegségük szempontjából 
adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakorlatok esetében. 
Az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén differenciált, egyénre szabott módon 
elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. 
A tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát dobások, ütések elsajátítása révén 
lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgásműveltség kialakítása, a különböző ütős 
sportok adaptált alkalmazása. 
A betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gyakorlatok nélkül a támasz-, függés- 
és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával a törzsizomzat fejlesztése révén pozitív változások 
érhetők el az egészségi állapotban. 
A labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozások, betegségek javulása elősegít-
hető az izomzat, motoros képesség fejlesztésével.  
Megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, amelyek alkalmazásával növelheti a tartó- és moz-
gatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A külön-
böző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsa-
játítását. 
A labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozások, betegségek javulása elősegít-
hető az izomzat, motoros képesség fejlesztésével. Azon labdás testnevelési és sportjátékok megis-
merése, elsajátítása ajánlott, amelyeket a tanuló a betegségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is 
gyakorolhat. 
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A szint Természetes mozgásformák az atlétikában 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető mű-
veleteinek ismerete.  
Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények 
között, illetve játékban. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Járás és futás mozgásformái 
Egyenletes vagy változó sebességgel, különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző lépésfrek-
venciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett (természetes és kényszerítő körülmények 
között).  
 
Ugrások és szökdelések mozgásformái 
Egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és egy 
lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 
 
Dobások mozgásformái  
Lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen vál-
tozó, váltakozó irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.  
Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a helyi feltételek szerinti mértékben és 
formában a Kölyökatlétika versenyrendszerében, a Kölyökatlétika eszközkészletével. 
 
Játékok 
Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és dobások, akadálypályákon, kont-
rollált csapatversenyek formájában. 
 
Fogalmak 
járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség, 
váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 
felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező 
hely, ritmus 
dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák ol-
dal 
 
Gyógytestnevelés 
A járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a tanulók állóképességének fej-
lesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozásuk, illetve betegségük szempontjá-
ból adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakorlatok esetében. 
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Az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén differenciált, egyénre szabott módon 
elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. 
A tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát dobások, ütések elsajátítása révén 
lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgásműveltség kialakítása, a különböző ütős 
sportok adaptált alkalmazása. 

 

A szint Természetes mozgásformák a tornában és a táncban 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendezett tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 
álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt 
eszközökön.  
Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 
egyénileg, párban és csoportban.  
A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben. 
A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Torna 
Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre, hátra; tarkóállás; bátorug-
rás; lebegő- és mérlegállás; kézállást előkészítő gyakorlatok). Ugrások, támaszugrások és rávezető 
gyakorlataik az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról megfelelő magasságú 
svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás, huszárugrás). 2-4 mozgás-
forma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok végrehajtása; kötélmászás kísérletek mászó-
kulcsolással (3 ütemű mászás). Alaplendület és leugrás alacsonygyűrűn és/vagy játszótéri eszközö-
kön. Egyszerű páros és társas gúlatorna jellegű mozgásformák. 
 
Tánc 
A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott mozgásokon keresztül zenére (kre-
atív tánc). A zene hangulatának, dinamikájának kifejezése a gyermeki kreativitás által. 
Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos járások, dobogás, taps, az ütem-
hangsúly érzékeltetésének gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű motívumkapcsolatok. 
Páros és csoportos egyszerű térformájú motívumfüzérek. 
 
Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 
Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, illetve tánc jellegű mozgásfor-
mák beépítésével. A néphagyományból ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és ka-
puzó játékok. 
 
Foglmak 
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utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás, 
katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny, egyensúly, támasz, függés, függőállás, 
gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, „csikórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, ván-
dormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás, medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térde-
lés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 
 
Gyógytestnevelés 
A betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gyakorlatok nélkül a támasz-, függés- 
és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával a törzsizomzat fejlesztése révén pozitív változások 
érhetők el az egészségi állapotban. 

 

A szint Labdás játékok 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a természetes 
hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák játékos 
formában történő alkalmazásával a játéktevékenység fejlesztése.  
A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és 
tanulási lehetőség felismerése. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív feladatmegoldások:  
Labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, szivacskézilabda, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Tá-
madó és védekező szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos bevezetése a játéktevé-
kenység során. 
 
Labdarúgás 
A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. Ka-
pura rúgások (kapus nélkül). 
 
Szivacskézilabda 
Passzgyakorlatok, kapura lövések.  
 
Minikosárlabda 
Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 
 
Miniröplabda 
Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások léggömbbel, puha labdával.  
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Sportjáték-előkészítő kisjátékok  
Létszámfölényes és létszámazonos helyzetek megoldása.  
Kooperatív miniröplabda játékok; célbadobó-, ütő- és rúgójátékok; vonaljátékok; „cicajátékok”; zsi-
nórlabda; sportjátékok kislétszámú mérkőzései egyszerűsített szabályokkal. 
 
Fogalmak 
mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, labda-
kezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 
 
Gyógytestnevelés 
A labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozások, betegségek javulása elősegít-
hető az izomzat, motoros képesség fejlesztésével. Azon labdás testnevelési és sportjátékok megis-
merése, elsajátítása ajánlott, amelyeket a tanuló a betegségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is 
gyakorolhat. 

 

A szint Küzdőjátékok 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A küzdő mozgások gyakorlása közben az önszabályozás fejlesztése.  
A húzások-tolások optimális erőkifejtéssel történő végrehajtása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Társtolások és húzások 
Különböző kiinduló helyzetből, a test különböző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel.  
 
Kötélhúzások 
Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetekből.  
 
Játékok 
Küzdőjátékok. Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal. 
 
Fogalmak 
húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, asszertivitás, 
közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt 
 
Gyógytestnevelés 
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A tanuló megismeri azokat a küzdőfeladatokat és játékokat, amelyek alkalmazásával növelheti a 
tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltsé-
gét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát 
mozgások elsajátítását. 

 

A szint Természetes mozgásformák az alternatív környezetben űzhető sport-
mozgásokban 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problé-
máiról. 
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és kör-
nyezettudatos viselkedési szabályának megismerése.  
A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  
Az időjárási körülményeknek megfelelő öltözködés és az ahhoz kapcsolódó 
okok megismerése. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben változatos időjárási körülmények 
közepette; feladatok és játékok havon és jégen siklások; gördülések, gurulások, gurítások különféle 
eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdák-
kal, falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-walking, vívás, frizbi, floorball. Egyéb szabadidős 
mozgásos tevékenységek. Túrázás, tájékozódás egyszerűsített térképpel. 
 
Fogalmak 
időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, tú-
rázás, tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem 
 
Gyógytestnevelés 
A szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 
betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket 
elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, 
testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi 
állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

 

A szint Vízbiztonságot kialakító mozgások 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással párhuzamosan, 
az új közegben történő gyakorláshoz szükséges magatartási és balesetvédelmi 
szabályrendszer kialakítása.  
A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a víz szeretetének 
megalapozása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
A vízhez szoktatás gyakorlatai 
Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; buborékolás; merülési gyakorlatok; vízbe-
ugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok, a légzésszabályozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a 
mélyvízzel. 
A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. Játékos vízhez szoktató gyakorlatok koordiná-
ciós és erőfejlesztő céllal. 
 
Játékok a vízben 
Vízhezszoktató-, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjátékok eszközökkel, fogójáté-
kok, egyéb játékok különféle eszközökkel. 
 

 

A szint Jóga és relaxáció 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Kulturális kompetencia – művészetek 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A jógás tér és idő felépítése, szokások kialakítása. Alapvető ászanák megis-
merése. Helyes testtartás elsajátítása. Légzésfigyelés. Rövid vezetett és nem 
vezetett meditáció.  

Témák / fejlesztési követelmények 
Jóga, ászanák 
Tartásjavító gyakorlatok: gerincmobilizáló gyakorlatok, gerinccsavarások, Alapállás, Macskapóz, 
nyújtott ülés. 
Erősítő gyakorlatok: Hegytartás, „Felfelé néző kutya”. 
Hátizom erősítő ászanák: Szfinx, Kobra, Bölcső. 
Egyensúlygyakorlatok: Fapóz, Hattyúpóz, Mérleg. 
Pihentető ászanák: Hullapóz, Babapóz 
 
Relaxáció 
Légzőgyakorlatok: légzésfigyelés, légzőgyakorlatok, légzés kiegyenlítés, légzés megnyújtása. Lazí-
tás: labdajátékokkal, párban. Nyújtások és feszítések. 
 
Meditáció 
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Fekvő helyzetben megélt, rövid ideig tartó vezetett és nem vezetett meditáció. Az ellazult állapot 
„megtalálása”, megélése.  
 

 
 

B szint – 3-4. évfolyam 
 

B szint Egészségfejlesztés, prevenció 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 
A bemelegítés és a levezetés hatásának a megismerése. 
Egyszerű nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pontos végrehajtása. 
A közepes és magas intenzitású mozgások jellemzőinek és a szervezetre gya-
korolt hatásának az megismerése.  
Helyes és helytelen testtartás felismerése. 
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszi-
lárdulása.  
A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakí-
tása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Gimnasztika és rendgyakorlatok 
Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása az ízületi 
és gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos gya-
korlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva 
eszköz nélkül és különböző eszközöket felhasználva. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, 
légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben. Tartásos és mozgásos elemek önálló végrehaj-
tása. 
Keringésfokozó feladatok; zenés feladatok fokozódó intenzitással és terjedelemmel; egyszerű gyer-
mekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgé-
konyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfej-
lesztő finommotoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- és testérzékelés-fejlesztő, 
játékos gyakorlatok. 
Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat végrehajtásához szükséges egyéb tér-
formák kialakítása. 
 
Játék: 
A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 
szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játé-
kok testtartásjavító feladatokkal. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 
Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban és csoportban. A biomechani-
kailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-
egy nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért felelős főbb izomcsopor-
tokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve fittségi tesztek pontosabb végrehajtása. 
Az agresszió és a szorongás érzéseinek a felismerése és tudatosítása. A stressz- és feszültségoldás 
gyakorlatai. A higiéniával kapcsolatos ismeretek tudatos alkalmazása. 
 
Fogalmak 
menet- és futásgyakorlatok, oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat, botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutat-
tatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései 
 
Gyógytestnevelés 
A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4 
ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő 
izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. 
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B szint Természetes mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és ma-
gabiztos végrehajtása. 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabá-
lyozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 
A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalma-
zása.  
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint 
azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 
Manipulatív természetes mozgásformák 
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiz-
tos végrehajtása. 
A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályo-
zott energiabefektetéssel.  
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív 
élményének megerősödése. 
A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.  

Témák / fejlesztési követelmények 
Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások 
Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal kombinálva; mozgáskapcsolatokban, 
vonalak, bóják, ugrókötél által meghatározott mozgásútvonalakon; változó magasságú akadályok 
beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.  
Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, áthajtások közben, különböző 
eszközök segítségével; manipulatív mozgásokkal összekötve. Haladás kiépített, komplex akadály-
pályán. Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása és végrehajtása zenére 
is. Menekülés és üldözés különböző tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  
 
Lendítések, körzések 
Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások közben. Rövid mozgássorok al-
kotása és végrehajtása önállóan vagy párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is). 
 
Hajlítások és nyújtások 
Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az egyéni kreativitást felhasz-
nálva. Hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. 
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Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a hajlításokra és nyújtásokra 
építve (zenére is). 
 
Fordítások és fordulatok 
Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és egész fordulat helyben, ugrás-
sal különböző eszközökön is. Fordulatok manipulatív eszközökkel kombinálva. Rövid mozgássorok 
alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a fordításokra és fordulatokra építve (zenére is). 
 
Tolások, húzások 
Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, 
különböző eszközökkel és testrészekkel. 
 
Emelések és hordások 
Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni kompetenciáktól függően párokban. 
Különböző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.  
 
Függés- és lengésgyakorlatok 
Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri eszközökön az 
egyéni kompetenciáknak megfelelően. „Vándormászás”. 
 
Egyensúlygyakorlatok: 
Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és labilis felületen, csukott vagy bekötött szem-
mel. Egyensúlyi helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, illetve manipulatív 
eszközhasználattal. Társas egyensúlygyakorlatok a közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyen-
súlyban tartása mozgásban különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. Egyéb egyensúlygyakorla-
tok. 
 
Gurulások, átfordulások 
Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, előzetes és utólagos mozgással, 
egyensúlygyakorlatokkal, illetve manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal tükör-
képben és azonosan, társon át. 
 
Támaszok 
Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex akadálypályán, nehezített fel-
tételek mellett. Ugrások, lépegetések kézzel („támlázás”) és lábbal különböző támaszhelyzetekben. 
Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal különböző támaszhelyzetekből. Fel-, le-, átmászások esz-
közökre nehezített feltételekkel. 
 
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékok 
Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, népi gyermekjátékok a helyvál-
toztató természetes mozgásformák felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú esz-
közök leküzdésével. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjátékok. A saját egyéni teljesít-
mény túlszárnyalását célzó egyéni versenyek. 
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Manipulatív természetes mozgásformák 
Dobások (gurítások) és elkapások 
Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból. Különböző ívben és sebességgel 
érkező labdák és egyéb eszközök elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 
felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, irányba és távolságra haladó moz-
gás közben. Gurítások, dobások és elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. 
Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és hármas kapcsolatok kialakítása 
játékhelyzetekben.  
 
Rúgások, labdaátvételek lábbal 
Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző alakzatokban. Labdavezetés- és labda-
kontroll-gyakorlatok váltakozó sebességgel és/vagy irányban társak között mindkét láb használatá-
val. Belső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd használata feladatmegoldásoknál. „Dekázás” mind-
két láb használatával. Rúgások a lábfej különböző részeivel helyből, mozgásból. Játékos passzgya-
korlatok. Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, távolságra.  
 
Labdavezetések kézzel 
A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, sebességgel, akadályok felhasználásá-
val; kreatív feladatalkotással; labdadobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és csoportban; 
csoportos labdavezetéses feladatok. 
 
Ütések testrésszel és eszközzel 
Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid- és hosszúnyelű ütővel különböző célfelületekre, tá-
volságokra és magasságokra; háló (zsinór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll 
csökkentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és azonosan. Ütések tenyeres és fonák 
mozgásmintával; szervaszerűen. 
 
A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 
Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és kooperatív játékok. Népi gyer-
mekjátékok. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő 
sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versenyek. 
 
Fogalmak 
futó ritmus, futó tempó, tempótartás, vezényszó, célvonal, futósáv, másodperc, sprint – vágta futás, 
oldalazó futás, keresztlépés 
lendületszerzés, ismétlésszám, ugrókötélhajtás, ütem, elugró sáv, centiméter, talajra érkezés, elugró 
láb, lendítő láb, átlépő technika, optimális sebesség, kísérletszám 
egykezes dobás, vetés, lendületszerzés, röppálya, kirepülési szög, távolságmérés, távolságbecslés, 
tenyeres ütés, fonák ütés, csapóütés, labda terelése 
függőleges, vízszintes, akadálypálya, páros feladatok, csapatfeladatok, mászás fel-le, függés 
tarkóállás, kézállás, zsugorfejállás, kézenátfordulás oldalra, hajlékonyság, harántspárga, oldal-
spárga, híd, bakugrás, függőleges repülés, kéztámasz, segítségadás, akarat 
 
Gyógytestnevelés 
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A kúszások és mászások mozgásanyagából a tanulók képességeihez mérten összetett gyakorlatso-
rokat alakíthatunk ki akadálypályák segítségével, vagy különböző szerekkel, illetve társsal vagy 
társakkal együtt alkalmazva, a törzsizomzat megerősítéséhez. 
A járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a tanulók állóképességének fej-
lesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozásuk, illetve betegségük szempontjá-
ból adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakorlatok esetében. 
Az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén differenciált, egyénre szabott módon 
elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. 
A tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát dobások, ütések elsajátítása révén 
lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgásműveltség kialakítása. Ajánlott a külön-
böző ütős sportok adaptált alkalmazása. 
A tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, amelyek alkalmazásával növelheti a 
tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltsé-
gét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát 
mozgások elsajátítását. 

 

B szint Természetes mozgásformák az atlétikában 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek megismerése, 
rendezettségre törekvő végrehajtása, változó körülmények között. 
A 3 lépéses dobóritmus megismerése. 
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmé-
nyek között, illetve játékban. 
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Járás- és futás mozgásformái 
Egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, erőkifejtéssel, lépéstávolsággal 
és/vagy lépésfrekvenciával; komplex akadálypályán; vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; 
rajtgyakorlatok és a guggolórajt. 
 
Ugrások és szökdelések ugrásformái 
Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és -magasság változtatásával, páros 
és egy lábon, különböző síkokban; távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy lépőtechni-
kával; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk. 
 
Dobások mozgásformái 
Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó távolságra, különböző kiinduló hely-
zetekből. A forgómozgások előkészítő gyakorlatai. 
Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 
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Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a helyi feltételek, szabályzás szerinti mér-
tékben a Kölyökatlétika versenyrendszerében 
A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 
játékok, önálló, páros és csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 
A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása kontrollált csapatversenyek formájá-
ban. 
 
Fogalmak 
futó ritmus, futó tempó, tempótartás, vezényszó, célvonal, futósáv, másodperc, sprint – vágta futás, 
oldalazó futás, keresztlépés 
lendületszerzés, ismétlésszám, ugrókötélhajtás, ütem, elugró sáv, centiméter, talajra érkezés, elugró 
láb, lendítő láb, átlépő technika, optimális sebesség, kísérletszám 
egykezes dobás, vetés, lendületszerzés, röppálya, kirepülési szög, távolságmérés, távolságbecslés, 
tenyeres ütés, fonák ütés, csapóütés, labda terelése 
 
Gyógytestnevelés 
A járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell a tanulók állóképességének fej-
lesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozásuk, illetve betegségük szempontjá-
ból adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakorlatok esetében. 
Az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén differenciált, egyénre szabott módon 
elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. 
A tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát dobások, ütések elsajátítása révén 
lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgásműveltség kialakítása. Ajánlott a külön-
böző ütős sportok adaptált alkalmazása. 
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B szint Természetes mozgásformák a tornában és a táncban 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére 
is. 
A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre, helyes technikával 
történő fel- és leugrás. 
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 
Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok 
közben többnyire biztosan uralt egyensúlyi helyzet. 
A tempóváltozások érzékelése és követése. 
A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Torna 
Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok: gurulóátfordulás előre és hátra az egyéni kompe-
tenciákhoz illeszkedő nehézséggel – különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, szerekre, pár-
ban, csoportban; fellendülési kísérletek segítségadással vagy anélkül kézállásba; kézenátfordulás ol-
dalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni 
kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról és/vagy minitrambulinról, egyéni-páros-társas 
egyensúly- és gúla jellegű gyakorlatok. Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy játszótéri eszközö-
kön. 3-6 mozgásforma kapcsolatában tornagyakorlatok részben önálló alkotása és végrehajtása egyé-
nileg és párokban; kötélmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás); egyszerű gyermek 
aerobikgyakorlatok. 
 
Tánc 
Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  
A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott mozgásokon keresztül zenére (kre-
atív tánc). A zene hangulata, dinamikája keltette hatása mozgás általi kifejezése a gyermeki képze-
lőerő, kreativitás segítségével. 
Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. A motívumismeret bővülése és az adott tánc(ok) 
struktúrájának egyre mélyebb megértése és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú 
motívumfüzérek, gyermektáncok. 
Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában egyszerű párhuzamosságok 
kivitelezése. 
 
Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók 
Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok tornajellegű mozgásfor-
mák illesztésével. Népi játékok énekre, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontos-
ságra épülő egyszerű torna- és táncbemutatók. 
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Fogalmak 
függőleges, vízszintes, akadálypálya, páros feladatok, csapatfeladatok, mászás fel-le, függés 
tarkóállás, kézállás, zsugorfejállás, kézenátfordulás oldalra, hajlékonyság, harántspárga, oldal-
spárga, híd, bakugrás, függőleges repülés, kéztámasz, segítségadás, akarat 
 
Gyógytestnevelés 
A betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gyakorlatok nélkül a támasz-, füg-
gés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával, a törzsizomzat fejlesztése révén pozitív válto-
zások érhetők el az egészségi állapotban. 

 

B szint Labdás játékok 

Kapcsolódó terü-
letek a tanterven 

belül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok 
során. 
Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 
A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Általános technikai és taktikai tartalmak 
Labdavezetés, labdakezelés, labdaátadások elsajátítását elősegítő játékos és ügyességfejlesztő gya-
korlatok. Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok közben; páros cselezési 
feladatok, passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 1:1, 2:1, 3:1 ellen.  
 
Minikosárlabda 
Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; megindulás, megállás, a kosár-
labdában. 
 
Miniröplabda 
Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, léggömbbel egyénileg, párokban, 
csoportokban. 
 
Labdarúgás 
Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, labdaátvételek; labdakontroll-
gyakorlatok, lövő- és testcselek nehezedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak 
alkalmazása rombuszalakzatban. Területnyitás támadásban. Területszűkítés védekezésben. Kapusok 
szerepe védekezésben, támadásban. 
 
Szivacskézilabda 
Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból. Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 
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Sportjáték-előkészítő (kis)játékok 
Játék létszámazonos, létszámfölényes helyzetekben labdarúgás, szivacskézilabda, minikosárlabda 
(streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokoza-
tos szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai játékok; palánkkosárlabda, mini-
röplabda, vonaljátékok, (kooperatív) zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rög-
tönzött mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 
 
Fogalmak 
belső, külső, teljes csüd, dekázás, alkalmazkodás, figyelemmegosztás, társak megjátszása, alacsony 
és magas labdavezetés, kosárérintés, alkarérintés, szemkontaktus, érintőfelület,  
támadó és védő szerep, pontszerző játék, célzó játék, kisjátékok, célfelület, szélességi mozgás, el-
szakadás a védőtől, passzsáv, együttműködés, csapatszellem, érintő távolság 
 
Gyógytesntevelés 
A labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozások, betegségek javulását előse-
gíti az izomzat, a motoros képesség fejlesztése. Azon labdás testnevelési és sportjátékok megisme-
rése, elsajátítása történik meg, amelyeket a tanuló a betegségtől, illetve az elváltozástól függetlenül 
is gyakorolhat. 

 

B szint Küzdőjátékok 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Előre, oldalra és hátra esés tompítással. 
A grundbirkózás alapszabályának ismerete és betartása. 
A sportszerű küzdésre, az asszertív viselkedésre törekvés. 
A saját agresszió kezelése. 

Témák / fejlesztési követelmények 
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A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata 
Tolások és húzások a testi erő kihasználásával. Társas egyensúly-kibillentő gyakorlatok. Szabadulás 
fogásokból, birkózó jellegű küzdelmek (grundbirkózás), esések és tompításaik előre, hátra, oldalra, 
le, át, gurulások tompítása. 
 
Küzdőjátékok  
Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, küzdőjátékok, játékok kooperatív 
erőfejlesztő tartalommal, páros és csoportos kötélhúzó versenyek, páros küzdések. 
 
Fogalmak 
ellenfél tisztelete, felelősség, tompítás, esések, gördülések, grundbirkózás, mögé kerülés, kitolás, 
asszertivitás, önvédelem, menekülés, önuralom, kitartás 
 
Gyógytestnevelés 
A tanuló megismeri azokat egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavallt küzdőfeladatokat 
és játékokat, amelyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának ere-
jét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres 
sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

 

B szint Természetes mozgásformák az alternatív környezetben űzhető sport-
mozgásokban 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Legalább négy szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, 
alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  
A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad 
játéktevékenység során.  
Tájékozódás egyszerűsített térkép alapján. 
A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó 
veszélyforrások ismerete. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai készletükkel, taktikai elemeikkel 
és szabályaikkal és/vagy az 1–2. osztályban választottak további gyakorlása a helyi lehetőségek és 
szabályozás függvényében. 
Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben változatos időjárási körülmények 
közepette; feladatok és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 
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eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdák-
kal; falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-walking, vívás, frizbi, floorball. Egyéb szabadidős 
mozgásos, táncos tevékenységek. Túrázás, tájékozódás egyszerűsített térkép alapján. 
 
Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítható játékok. 
A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi csapatversenyek, házi bajnokságok. 
 
Gyógytestnevelés 
A szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 
betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket 
elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, 
testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi 
állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A tanulók legyenek képesek kiválasz-
tani a számukra adekvát testedzési formát. 

 

B szint Úszást előkészítő mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 
10m gyorsúszás levegő nélkül. 
10m hátúszás. 
Vízbeugrás mély vízbe, folyamatos taposás.  

Témák / fejlesztési követelmények 
 
Hátúszás 
Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 
 
Feladatok háton  
felfekvés a hátra kapaszkodással, fejbeállítás, csípőemelés; háton lebegés segítséggel és önállóan; 
felfekvés hátra segítséggel és önállóan; lebegés háton önállóan; lebegés és siklás háton. 
Hátúszás lábtempó 
Siklás háton; hátúszó lábtempó úszólappal és labdával; hátúszó lábtempó, segítséggel; hátúszás láb-
tempó segítséggel és önállóan; háton lebegés, siklás és a hátúszás lábtempó összekapcsolása; hát-
úszás lábmunka önálló gyakorlása. 
Hátúszás kartempó 
Hátúszás kartempó – késleltetve; úszólappal; mélytartásból, majd magastartásból. 
 
Gyorsúszás 
Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 
Feladatok hason 
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Lebegés csillagpózban, siklás. 
Gyorsúszás lábtempó 
Gyorsúszás lábtempó ülésben, korlátnál hason, és önállóan eszközök felhasználásával is; gyors láb-
tempó; siklás és gyors lábtempó összekapcsolása. 
Gyorsúszás kartempó 
Gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás kartempó lábmunka nélkül; gyorsúszás kartempó gyors 
lábbal. 
Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése 
Gyorsúszás technikai feladatok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 
Gyorsúszás levegővétele 
A gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással”; gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben;  
Ugrások, taposások  
Beugrások és taposás a mélyvízben (növekvő időtartamban). 
A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és merülő gyakorlatokkal.  
Adott úszásnem technikai gyakorlatai koordinációs céllal. Játékos páros és társas vízi feladatok erő-
fejlesztő céllal. 
 
Vízhez kötött játékok 
Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, játékos úszógyakorlatok; játékos 
vízi csapatversenyek eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok 
különféle eszközökkel. 
 
A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és higiéniai rendszabályai. 
 
Fogalmak 
felfekvés, csípőemelés, váltóverseny, levegővétel hátra fordulással, fejesugrás 
 
Gyógytestnevelés 
A hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a technikacsiszoló és egyéb vízben vég-
zett gyakorlatok segítségével lehetővé válik a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősí-
tése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. 

 

B szint Jóga és relaxáció 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Kulturális kompetencia – művészetek 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jógás tér és idő közös kialakítása.  
Különböző ászanák megismerése, elsajátítása.  
Helyes testtartás felépítése.  
Tudatos légzés.  
Mondókás lazítások.  
Hosszabb, vezetett és rövidebb, nem vezetett meditáció – zenével.  
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Témák / fejlesztési követelmények 
Jóga, ászanák 
Tartásjavító gyakorlatok: gerincmobilizáló gyakorlatok, gerinccsavarások, Alapállás, Macskapóz, 
nyújtott ülés. 
Erősítő gyakorlatok: Hegytartás, „Felfelé néző kutya”. 
Hátizom erősítő ászanák: Szfinx, Kobra, Bölcső. 
Egyensúlygyakorlatok: Fapóz, Hattyúpóz, Mérleg, Saspóz. 
Pihentető ászanák: Hullapóz, Babapóz. 
 
Relaxáció 
Légzőgyakorlatok: légzésfigyelés, légzőgyakorlatok, légzés kiegyenlítés, légzés megnyújtása, hasi 
légzés. Lazítás: labdajátékokkal, párban. Nyújtások és feszítések. 
 
Meditáció 
Fekvő helyzetben megélt, hosszabb, vezetett és rövid ideig tartó, nem vezetett meditáció. Hosszabb 
meditatív helyzetek zenei kísérettel. Az ellazult állapot megélése. 
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C szint – 5-6. osztály 
 

C szint Egészségfejlesztés, prevenció 

Kapcsolódó terü-
letek a tanterven 

belül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Összetett tartásos és mozgásos elemek felismerése és önálló bemutatása. 
A bemelegítés és a levezetés helyének és preventív szerepének megértése. A 
főbb erősítő-, és a nyújtógyakorlatok céljainak az ismerete. 
A testrészek, a keringés és a nagyizmok működésének az ismerete. A pulzus-
mérés helyes technikájának és jelentésének az ismerete. 
Helyes testtartásra való törekvés. 
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 
Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 
A gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

Témák / fejlesztési követelmények 
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Gimnasztika és rendgyakorlatok 
Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlatokban, szerek/kéziszerek felhasználá-
sával, játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú gyakor-
latok az ízület- és gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyéni-
leg, párban, valamint csoportban. Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játékos és határozott 
formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgya-
korlati alapformájú 4-8 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlatok. Szabadgyakorlat füzér 
(6-8 gyakorlat) irányítva, vagy önállóan, zenére is. 
Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kialakításuk. Sorakozó vonalban és osz-
lopban a feladatnak megfelelően. 
 
Képességfejlesztés 
Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és ízületi mozgékonyságot fejlesztő 
egyszerű 2-4 alapformát tartalmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs képességfej-
lesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok folyamatos végrehajtásával, zenére is (ritmusér-
zék, kinesztetikus differenciáló képesség). A testtartásért felelős izomcsoportok erősítése, nyújtása. 
 
Játékok, versengések 
A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, eszközzel is. Koordinációt és 
fittséget fejlesztő szabály-, valamint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel.  
 
Prevenció, egészségfejlesztés 
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális gyakorlatanyag. 
A testtartásért felelős izmok koncentrált használata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  
A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból óránként egy gyakorlat tanítása. Az agresz-
szió és a szorongás felismerése és tudatosítása. Az 5–6 osztályosok stressz- és feszültségoldó gya-
korlatai.  
Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 
 
Fogalmak 
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, szóban 
közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, 
izomláz, keringésfokozás 
 
Gyógytestnevelés 
A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 
ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő 
izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás kialakításá-
hoz. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak el-
változásukra, betegségükre. 
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C szint Atlétika jellegű mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfe-
lelően. 
Magasugrás átlépő technikájának és a távolugrás lépő vagy guggoló techniká-
jának jártasság szintű alkalmazása.  
A kislabda-hajító technika jártasság szintű elsajátítása.  
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményessé-
gében. 
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Futások, rajtok 
Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai gyakorlatok. Közepes iramú fu-
tás. Iramfutások lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-indulások külön-
böző kiinduló helyzetből. 
Repülő és fokozó futások 20-30 méteren. Vágtafutások 10-20 méteren. Váltófutás, egykezes alsó 
váltás. Tartós futás a táv növelésével és a távnak megfelelő iram megválasztásával. 
Szökdelések, ugrások 
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamatosan is. Távolugrás guggoló vagy 
lépőtechnikával, 6-10 lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 4-6 
lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugróversenyek. 
Dobások 
Dobóiskolai gyakorlatok: dobások különböző kiinduló helyzetből tömött labdával, helyből és 1-3 
lépéses lendületből. Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. Kislabdahajítás célba 
és távolba nekifutással. 
Képességfejlesztés 
Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló képesség, reakciógyorsaság fej-
lesztése és felgyorsulási képesség fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fej-
lesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás 
távjának fokozatos növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával.  
A dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 
Játékok, versengések 
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékos feladatmegoldások, testne-
velési játékok és versenyek. Rajtversenyek. Futóversenyek 40 méteres távon, térdelő rajttal. Váltó-
versenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró versenyek. Kislabdahajító versenyek 
helyből és nekifutással. Célba dobó versenyek. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
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A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez igazított tartós futás sebességének 
kialakítása – a szabadidőben végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és kü-
lönböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő gyakorlatok elsajátítása. 
 
Fogalmak 
elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus, át-
lépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya, dobó-
szektor, hasmánt technika 
 
Gyógytestnevelés 
Atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, egyénre 
(szabott) adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és 
a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a 
tanulók törzsizomzata 

 

C szint Torna jellegű mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakor-
latokban – szükség esetén segítségadás mellett. A tanult akadályleküzdési 
módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 
A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 
megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 
Talaj-, illetve gerendagyakorlat részben önálló összeállítása.  
A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megol-
dások elfogadása.  
A balesetvédelmi utasítások betartása. 
Segítségnyújtás a társaknak. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Torna 
A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. Gyakorlás és kontroll minden esetben 
differenciáltan, a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. 
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok:  
Akadályokon fel-, át- és lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző sze-
reken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző test-
helyzetekből, különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás. Fejállásból guruló-
átfordulás előre. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel. Fellendülés kézállásba, gurulás 
előre segítséggel. Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. Kézen átfordulás 
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oldalt. Fejenátfordulás kísérletek segítséggel. Összefüggő talajgyakorlat 3-5 elemből. Keresztbe ál-
lított ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás; hu-
szárugrás. Hosszába állított ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és homorított leugrás; felguggo-
lás és gurulóátfordulás előre; felguggolás és leterpesztés. Alacsony gerendán: felguggolás és homo-
rított leugrás; felguggolás és terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok 
Változatos feladatok függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon füg-
gésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodások. Kötélmászás 5 fogás, mászókul-
csolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; 
zsugorlefüggés; fellendülés lebegő függésbe; ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés le-
begőfüggésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; függésben len-
dület hátra, homorított leugrás, fellendülés lebegő függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; fel-
lendülés lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 
Egyensúlyozó gyakorlatok 
Egyensúlyozó járások és játékos feladatok gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. 
Alacsony gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és szökdelésekkel is. Mér-
legállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 
Képességfejlesztés 
Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek végrehajtásával, azok kombi-
nálásával, valamint az ugrószekrény és a gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó képesség, ritmusér-
zék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán végrehajtott statikus és dinamikus gyakorla-
tokkal. A váll, a kar és a törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben 
végzett gyakorlatokkal. 
 
Játékok, versengések 
Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és váltóversenyek a tornaszerek 
felhasználásával.  
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna jellegű feladatmegoldásokkal. 
A saját testtömeg mozgatásával, valamint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatok-
kal a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításának/megtartásának biztosítása. 
A cselekvésbiztonság növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések elősegítése. 
A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 
 
Ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformák 
Zenére végzett mozgás egyszerű aerobik alaplépésekkel. Rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, len-
getések, körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-elkapások, pörgetések, 
különböző irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel.  
 
Képességfejlesztés 
Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitapsolása. Helyben járás közben 
tapsolás, duplázva stb.  
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Az egészséget szem előtt tartó mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs ké-
pességfejlesztéssel hozzájárulunk a fittség szervi megalapozásához. Aerob munkavégzéssel az aerob 
állóképesség fejlesztése. 
 
Játékok, versengések 
Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával. Páros gyakorlatok kötéllel. Játékok-felada-
tok ketten, hárman egy kötéllel. Egyéni és páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző fel-
adatokkal. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az egészséget szem előtt tartó gya-
korlatok jártasság szintű elsajátításával, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. 
 
Fogalmak 
függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó füg-
gés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, billenés, 
átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás 
 
Gyógytestnevelés 
A torna jellegű gyakorlatok a kontraindikált gyakorlatok kivételével elősegítik a törzsizomzat fej-
lesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

 

C szint Sportjátékok 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása 
testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. 
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes vég-
rehajtására és tudatos kontrollálására. 
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Kosárlabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok 
Megindulás, megállás. Futás közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy lábról. Alaphely-
zet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől való elszakadás legegyszerűbb módjai. 
 
Labdás technikai gyakorlatok 
Labdás ügyességi gyakorlatok.  
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Labdavezetések: magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és haladással, mindkét kézzel. 
Labdavezetéses feladatok. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarkazás. Megállás, sarka-
zás, önpasszból, illetve kapott labdával.  
Átadások-átvételek: kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás helyben és mozgás közben pat-
tintva is. Páros lefutás.  
Kosárra dobások: kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 1 leütésből. Fektetett dobás lab-
davezetésből, önpasszból mindkét oldalról. 
 
Taktikai gyakorlatok 
Emberfogásos védekezés: taposás alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a 
védő helyezkedése. 
 
Röplabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok 
Alaphelyzet. Igazodás a labdához. 
 
Labdás technikai gyakorlatok 
Alkarérintés (könnyű labdával, majd röplabdával): egyéni és páros gyakorlatok.  
Alsó egyenes nyitás: a nyitás gyakorlása egyénileg és párokban.  
Kosárérintés: egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés összekapcsolása, kísérletek a fo-
lyamatos és váltakozó érintésekre.  
 
Taktikai alapgyakorlatok 
Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásá-
nál. 
 
Képességfejlesztés 
Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatása, a labda és a test különböző 
helyzeteinek összehangolása. Labdaütögetés, a kéz és a láb különböző felületeivel. Fejelés labdá-
val.  
 
Játék 
Zsinórlabda, röptenisz, röplabda párokban, kisebb csoportban, csoportversenyek. 
 
Kézilabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok 
Alaphelyzet; védekező és támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, cselek. 
Irányváltoztatások. A sáncolás, a laza emberfogás technikája. 
 
Labdás technikai gyakorlatok 
A labda fogása; guruló labda felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel 
állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással. Egy- és kétkezes átadások helyben 
és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, mellső, pattintott). Labdaátvételek 
és átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba 
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és távolságra; különleges labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; 
kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Bedobás. Büntető-
dobás. Indulócsel labda nélkül és labdával. 
 
Taktikai gyakorlatok 
1:1; 2:1 elleni játék. Védekezés emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó he-
lyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a labdát birtokló támadóval 
szemben. Üres helyre helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe való vissza-
rendeződés. Lerohanások. 
 
Labdarúgás 
Labdás technikai gyakorlatok 
Játékos labdás feladatok 2-3-4 vagy több játékos együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rom-
busz alakzatban, átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás köz-
ben. Labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső 
csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és 
szemből érkező labdával. Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan moz-
gás közben. Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel. Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fe-
jelés: előre, oldalra. Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cse-
lek. Partdobás. 
 
Taktikai gyakorlatok 
Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfo-
gásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. 
Kisjátékok: 2:1, 3:1 alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás 
játékban. 
 
Kapusmunka 
Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított. 
Cserefutball 3-4 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 2:2 elleni játék. Kispályás labdarú-
gás. Labdarúgó mérkőzések. 
 
Mindegyik labdajátékra vonatkoztatva: 
Képességfejlesztés 
Az életkori sajátosságokhoz igazodó képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koor-
dinációs képességekre.  
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gyakorlatokkal. A labdás koordiná-
ció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 
kényszere okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. 
 
Játékok, versengések 
A labdás koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva.  
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A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a begyakorlást segítő játékok és 
játékos feladatmegoldások. Labda nélküli és labdás testnevelés játékok, játékos feladatok, a sport-
játékok egyszerűsített formái, szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Differenciált kiválasztással 
részvétel az iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Baleset-megelőzés a sportjátékok játékelemeinek szabályos és körültekintő végrehajtásával.  
A sportjátékok megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas spor-
tok repertoárjának bővítése. 
A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a játékele-
mek intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs képessé-
gek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozásához. 
 
Floorball 
Technikai gyakorlatok 
Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-
megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása. Labdabiztonságot növelő gyakorlatok. Labda 
terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással. Labdaütések palánkra és társnak. Lövések és húzá-
sok közötti különbség megéreztetése. Folyamatos labdaátadások társnak. Kapura lövések helyből, 
labdavezetésből és kapott labdából. Kapus alaphelyzetének kialakítása, kapura lőtt labdák védése 
nagypályán kézzel, kispályán állásban ütővel, lábbal, féltérdelő pozícióból ütővel, lábbal. 
 
Taktikai gyakorlatok 
1-1, 2-1 elleni kisjátékok, a támadójátékosok együttműködése és a védőjátékos helyezkedésének 
gyakorlása 
 
Fogalmak 
kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda – 
forgás, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, fektetett dobás, 
labda fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, alakzattartásos 
passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, kényszerítő átadás, területvédekezés, em-
berfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas lefutás, floorball – ütőfogás, labdahúzás és -lövés, 
kapuelőtér 
laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, célfelület 
védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 
 
Gyógytestnevelés 
A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 
megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása 
elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítő-
képesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs 
lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 
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C szint Küzdősportok 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 
különös tekintettel a tompítási technikákra. A dzsúdó elemi guruló- és esés 
gyakorlatainak bemutatása. 
A test-test elleni küzdelem vállalása. 
Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei.  
Az érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 
Mások teljesítményének elismerése. 
A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és al-
kalmazása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Önvédelem 
Önvédelmi fogások: szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétke-
zes átkarolásból. 
 
Birkózás - grundbirkózás 
Fogáskeresések állásban, megfogások és fogásmódok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). 
Alapállások, alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 
  
Dzsúdó - esések, dzsúdógurulás 
Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, talaj közeli helyzetekben. Zu-
hanó esések előre, hátra, oldalra különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 
hajlított állás, állás). Félvállas gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj közeli helyzet-
ből indulva állásból történő végrehajtásig.  
 
Képességfejlesztés 
Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális küzdősportokra jellemző bemelegítő gya-
korlatok, a kúszások és mászások, valamint speciális egyéni, páros és csoportos képességfejlesztő 
gyakorlatok. 
 
Prevenció, egészségfejlesztés 
A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető eséstechnikák és önvé-
delmi fogások elsajátítása. Viselkedésminták kialakítása veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 
elkerülésére. 
 
Fogalmak 
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lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó leszorítá-
sok, csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás, 
társemelés 
 
Gyógytestnevelés 
Megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, amelyek az egészségi álla-
potával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószerv-
rendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző tech-
nikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások 
elsajátítását. 

 

C szint Alternatív környezetben űzhető sportmozgások 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatai-
nak bemutatása. 
A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége kö-
zötti összefüggés ismerete. 
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettu-
datos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.  
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 
Tájékozódás térkép használatával. 

Témák / fejlesztési követelmények 
A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az évszaknak megfelelő és a helyi sze-
mélyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás. Hálót igénylő és háló nél-
küli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, ka-
rate, nordic-walking, vívás, petanque, floorball. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenysé-
gek. Túrázás, tájékozódás térkép alapján.   
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formális és informális kertek között 
űzhető új testedzési formák jártasság szintű elsajátítása. A sportági mozgásformák technikailag he-
lyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 
 
Fogalmak 
természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya, térkép, 
turistajelzések, környezetvédelem 
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Gyógytestnevelés 
A szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 
betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket 
elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, 
testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi 
életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

 

C szint Úszás és úszó jellegű mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

15m gyorsúszás kétoldalú levegővétellel. 
15m hátúszás. 
10m úszás mell kartempóval. 
10m mell lábtempó deszkával. 
Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben. Az úszással összefüggő bal-
esetvédelmi szabályok. Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az 
egészség megőrzésében és az életvédelemben. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Hátúszás 
Hátúszás lábtempó 
Hátúszó lábtempó úszólappal és labdával; hátúszó lábtempó önállóan. 
Hátúszás kartempó 
Hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek, 
a levegővétel. 
Hátúszás kar- és lábtempó összhangjának megteremtése 
Hátúszás lábtempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 
 
Gyorsúszás 
Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka, légvétel, ritmus). 
Gyorsúszás lábtempó 
Gyorsúszás lábtempó korlátnál és önállóan eszközök felhasználásával majd eszközök nélkül fül mel-
letti karral. 
Gyorsúszás kartempó 
Gyorsúszás kartempó lábmunka nélkül; egykaros úszások gyorsúszásban. 
Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése 
Gyorsúszás technikai feladatok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 
Gyorsúszás levegővétele: 
A gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással”; gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben; a 
gyorsúszás kartempó és a levegővétel összekapcsolása; levegővétel technikajavító gyakorlatai. 
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Úszások a mélyvízben 
Gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral-lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; gyorsúszás 2-es, 
3-as levegővétellel. 
 
Ugrások, taposások 
Beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő időtartamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 
A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és merülő gyakorlatokkal. Adott úszás-
nem technikai gyakorlatai koordinációs céllal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő cél-
lal. 
 
Mellúszás 
Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön majd derékig érő vízben; karmunka siklás, krallozás 
közben; folyamatos úszás karmunkával. 
Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a víz alatt; belégzés minden második, majd 
minden kartempóra. 
Vízhez kötött játékok: 
Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, játékos úszógyakorlatok; játékos 
vízi csapatversenyek eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok 
különféle eszközökkel. 
 
Prevenció, egészségfejlesztés 
A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gyakorlatok. 
 
Fogalmak 
úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség 
 
Gyógytestnevelés 
A hát- és gyorsúszás technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben végzett gyakorlatok 
mellett megjelenik a mellúszás differenciált alkalmazása is. A különböző úszásnemek alkalmazásá-
val a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- és mozgatószervrendszer 
izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. 

 

C szint Jóga és relaxáció 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Kulturális kompetencia – művészetek 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összekapcsolódó ászanák megismerése. 
Páros ászanák kipróbálása.  
Teljes légzés. 
Hosszabb vezetett és nem vezetett meditáció – zenével.  
Hangok és mozgások összekapcsolása. 
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Témák / fejlesztési követelmények 
Jóga, ászanák 
Tartásjavító gyakorlatok: gerincmobilizáló gyakorlatok, gerinccsavarások, Alapállás, Macskapóz, 
nyújtott ülés, Halpóz. 
Erősítő gyakorlatok: Hegytartás, „Felfelé néző kutya”, Hőspóz. 
Hátizom erősítő ászanák: Szfinx, Kobra, Sáska, Bölcső. 
Egyensúlygyakorlatok: Fapóz, Hattyúpóz, Mérleg, Saspóz, Háromszög-tartás. 
Pihentető ászanák: Hullapóz, Babapóz. 
 
Relaxáció 
Légzőgyakorlatok: légzőgyakorlatok, légzés kiegyenlítés, légzés megnyújtása, hasi légzés, mell-
kasi légzés, teljes légzés. Lazítás: labdajátékokkal, párban. Nyújtások és feszítések. Vizualizáció és 
imagináció. 
 
Meditáció 
Fekvő helyzetben megélt, rövid ideig tartó vezetett és nem vezetett meditáció - zenével. Az ellazult 
állapot „megtalálása”, megélése. 

 
D szint – 7-8. osztály 

 

D szint Egészségfejlesztés, prevenció 

Kapcsolódó terü-
letek a tanterven 

belül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és bemutatása. 
A bemelegítő és levezető gyakorlatok helyes és helytelen végrehajtásának az 
megismerése. 
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának megismerése.  
Az összehangolt, rendezett testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérle-
tek.  
A fittségi állapot mérésére alkalmas eszközök, eljárások megismerése. A fitt-
ségi állapot és a képességfejlesztés közötti kapcsolat megértése. A kamaszkori 
személyi higiénéről tájékozottság. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Gimnasztika és rendgyakorlatok 
Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, szerek, kéziszerek felhaszná-
lásával, játékos feladatokkal és versengésekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapfor-
májú szabad-, társas- szer és kéziszer-gyakorlatok. Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fejlesztő 
8-16 ütemű, legalább négy gyakorlatelemet tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Be-
melegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva, önálló tervezéssel is. 
Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű légző, stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 
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A testtartás javítását szolgáló ízületi mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai gyakor-
latok. 
A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 
 
Képességfejlesztés 
Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő futásokkal és futás közben 
végzett feladatokkal. A kar- és a láb dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A rit-
musérzék, a kreativitás és a kinesztetikus differenciáló képesség fejlesztése zenére végzett gyakor-
latokkal. 
 
Játékok, versengések 
A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, eszközzel is. A testtudatot 
alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, vala-
mint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc izomegyensúlyának és a medence közé-
pállásának automatizálását biztosító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendelle-
nességei ellen ható gyakorlatok. Az agresszió és a szorongás felismerése, tudatosítása és önálló ke-
zelése. Stressz- és feszültségoldó alapgyakorlatok. Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 
 
Fogalmak 
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, bemuta-
tás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 
 
Gyógytestnevelés 
A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 
ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő 
izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás kialakításá-
hoz. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak el-
változásukra, betegségükre. 

 

D szint Atlétika jellegű mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok készség szintű elsajátítása. 
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfe-
lelően. 
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Magasugrás átlépő technikájának és a távolugrás lépő vagy guggoló techniká-
jának magasabb intenzitással, készség szinten történő alkalmazása.  
A kislabda-hajító technika készség szintű alkalmazása.  
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményessé-
gében. 
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak megismerése. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Futások, rajtok 
Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai gyakorlatok. Akadályfutás. (A 
szabadban természetes akadályok, a teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfu-
tások lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok-indulások különböző kiin-
duló helyzetből. 
Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. Repülő és fokozó futások 30-
40 méteren. Vágtafutások 20-30 méteren. Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növe-
lésével és a távnak megfelelő iram megválasztásával. 
 
Szökdelések, ugrások 
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamatosan is. Távolugrás guggoló 
vagy lépőtechnikával, 8-14 lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasug-
rás: 6-10 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugróversenyek. 
 
Dobások 
Dobóiskolai gyakorlatok: dobások különböző kiinduló helyzetből tömött labdával, helyből és 3-5 
lépéses lendületből. Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. Vetőmozgás füles 
labdával célba (sáv, zóna) helyből és negyed fordulattal. Kislabdahajítás célba és távolba nekifutás-
sal. Súlylökés helyből. 
 
Képességfejlesztés 
Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló képesség, reakciógyorsaság 
fejlesztése és felgyorsulási képesség fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek 
fejlesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó fu-
tás távjának fokozatos növelésével és a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával.  
A dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 
 
Játékok, versengések 
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő játékos feladatmegoldások, testne-
velési játékok és versenyek. Rajtversenyek. Futóversenyek 60 méteres távon, térdelő rajttal. Váltó-
versenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró versenyek. Kislabdahajító versenyek 
helyből és nekifutással. Súlylökő versenyek. Célba dobó versenyek. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
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A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez igazított tartós futás sebességé-
nek kialakítása – a szabadidőben végzett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben 
és különböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő gyakorlatok elsajátítása. 
 
Fogalmak 
flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és terhe-
léses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, támaszhelyzet, 
koordináció, kondíció 
 
Gyógytestnevelés 
Atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, egyénre 
(szabott) adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer 
és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető 
a tanulók törzsizomzata 

 

D szint Torna jellegű mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakor-
latokban – szükség esetén segítségadás mellett és önállóan. 
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása önál-
lóan. 
A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek 
megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 
Talaj-, illetve gerendagyakorlat részben önálló összeállítása törekedve a ne-
hezebb elemek beépítésére. 
A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megol-
dások elfogadása.  
A balesetvédelmi utasítások betartása. 
Segítségnyújtás a társaknak. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Torna 
A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. Gyakorlás és kontroll minden esetben 
differenciáltan, a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. 
 
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok:  
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Akadályokon fel-, át- és lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző sze-
reken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző test-
helyzetekből, különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtar-
tásokkal. Fejállásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. 
Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. 
Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Fejenátfor-
dulás. Összefüggő talajgyakorlat 3-5 elemből. Keresztbe állított ugrószekrényen (2-4 rész): felgug-
golás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás; huszárugrás. Hosszába állí-
tott ugrószekrényen (2-4 rész): felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás 
előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással; felguggolás és leguggolás, fel-
guggolás és leterpesztés. Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és ter-
pesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 
 
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok 
Változatos feladatok függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon füg-
gésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodások. Kötélmászás, mászókulcsolással. 
Érintő magas gyűrűn fiúknak: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; zsugorle-
függés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; ereszkedés hátsó függésbe; hátsó függésből emelés 
lebegőfüggésbe; függésben lendület hátra, homorított leugrás. Gyűrűn: hátsó függés; függésben len-
dület hátra, homorított leugrás, fellendülés lebegő függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; fel-
lendülés lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 
 
Egyensúlyozó gyakorlatok 
Egyensúlyozó járások és játékos feladatok gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. 
Alacsony gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és szökdelésekkel is. Mér-
legállás. Függőleges repülés lábterpesztéssel. 
 
Képességfejlesztés 
Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek végrehajtásával, azok kombi-
nálásával, valamint az ugrószekrény és a gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás 
képesség, ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán végrehajtott statikus és 
dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a törzs erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, va-
lamint függésben végzett gyakorlatokkal. 
 
Játékok, versengések 
Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és váltóversenyek a tornaszerek 
felhasználásával.  
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna jellegű feladatmegoldásokkal. 
A saját testtömeg mozgatásával, valamint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorla-
tokkal a test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításának/megtartásának biztosí-
tása. A cselekvésbiztonság növelésével a mindennapi életben történő biztonságos cselekvések elő-
segítése. A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 
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Ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformák 
Zenére végzett mozgás egyszerű aerobik alaplépésekkel. Rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, len-
getések, körzések, nyolcas körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-elkapások, pörgetések, 
különböző irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel.  
 
Képességfejlesztés 
Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitapsolása. Helyben járás közben 
tapsolás, duplázva stb.  
Az egészséget szem előtt tartó mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordinációs ké-
pességfejlesztéssel hozzájárulunk a fittség szervi megalapozásához. Aerob munkavégzéssel az aerob 
állóképesség fejlesztése. 
 
Játékok, versengések 
Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával. Páros gyakorlatok kötéllel. Játékok-felada-
tok ketten, hárman egy kötéllel. Egyéni és páros versengések kötél áthajtásokkal, különböző fel-
adatokkal. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az egészséget szem előtt tartó gya-
korlatok jártasság szintű elsajátításával, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. 
 
Fogalmak 
futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport 
 
Gyógytestnevelés 
A torna jellegű gyakorlatok a kontraindikált gyakorlatok kivételével elősegítik a törzsizomzat fej-
lesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 
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D szint Sportjátékok 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek magasabb 
szintű alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjá-
tékban. 
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes vég-
rehajtására és tudatos kontrollálására. 
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Kosárlabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok 
Megindulás, megállás. Futás közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. 
Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől való elszakadás legegyszerűbb 
módjai. 
 
Labdás technikai gyakorlatok 
Labdás ügyességi gyakorlatok.  
Labdavezetések: magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és haladással, mindkét kézzel. 
Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, 
sarkazás. Megállás, sarkazás, önpasszból, illetve kapott labdával.  
Átadások-átvételek: kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás helyben és mozgás közben pat-
tintva is. Páros lefutás.  
Kosárra dobások: kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütésből. Fektetett dobás 
labdavezetésből, önpasszból mindkét oldalról. 
 
Taktikai gyakorlatok 
Emberfogásos védekezés: taposás alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a 
védő helyezkedése. 
 
Röplabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok 
Alaphelyzet. Igazodás a labdához. 
 
Labdás technikai gyakorlatok 
Alkarérintés (könnyű labdával, majd röplabdával): egyéni és páros gyakorlatok.  
Alsó egyenes nyitás: a nyitás gyakorlása egyénileg és párokban.  
Kosárérintés: egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés összekapcsolása, kísérletek a fo-
lyamatos és váltakozó érintésekre. 
Felső ütőérintés: egyénileg és párokban. 
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Taktikai alapgyakorlatok 
Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás, nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásá-
nál. 
 
Képességfejlesztés 
Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatása, a labda és a test különböző 
helyzeteinek összehangolása. Labdaütögetés, a kéz és a láb különböző felületeivel. Fejelés labdá-
val.  
 
Játék 
Zsinórlabda, röptenisz, röplabda párokban, kisebb csoportban, csoportversenyek, röplabda 4:4, 6:6 
ellen. 
 
Kézilabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok 
Alaphelyzet; védekező és támadó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközések; 
cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő mozgások; fordulatok labda nélkül. A sáncolás, a 
laza és a szoros emberfogás technikája. 
 
Labdás technikai gyakorlatok 
A labda fogása; guruló labda felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel 
állásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással, nehezített körülmények között is. 
Egy- és kétkezes átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, 
mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Labdaátvételek és átadások: külön-
böző irányból érkező labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; kü-
lönleges labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés 
után; felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Be-
dobás. Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül és labdával. Indu-
lócsel, testcsel, átadócsel, átadási csel és labdavezetés. Kapusmunka. Alaphelyzet; helyezkedés; vé-
dés kézzel, lábbal; kidobás; 7 méteres védése. 
 
Taktikai gyakorlatok 
1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés emberfogással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó 
helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a labdát birtokló támadóval 
szemben. Üres helyre helyezkedés, védőtől való elszakadás. Támadásból védekezésbe való vissza-
rendeződés. Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. Lerohanások, rendezetlen védelem elleni já-
ték. 
 
Labdarúgás 
Labdás technikai gyakorlatok 
Játékos labdás feladatok 2-3-4 vagy több játékos együttműködésével, négyszög, téglalap vagy rom-
busz alakzatban, átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás köz-
ben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. 
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Rúgás: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással meg-
egyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával. Átadások (passzolások), átvételek mindkét 
lábbal, átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Labdale-
vétel: talppal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: 
előre, oldalra, különböző irányból érkező labdával. Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel 
megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 
 
Taktikai gyakorlatok 
Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfo-
gásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kis-
játékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kis-
pályás játékban. 
 
Kapusmunka 
Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, 
lepattintott labdával. 
Cserefutball 3-4 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. Kispályás labdarúgás. 
Labdarúgó mérkőzések. 
 
Mindegyik labdajátékra vonatkoztatva: 
Képességfejlesztés 
Az életkori sajátosságokhoz igazodó képességfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koor-
dinációs képességekre.  
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gyakorlatokkal. A labdás koordiná-
ció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 
kényszere okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. 
 
Játékok, versengések 
A labdás koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva.  
A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a begyakorlást segítő játékok és 
játékos feladatmegoldások. Labda nélküli és labdás testnevelés játékok, játékos feladatok, a sportjá-
tékok egyszerűsített formái, szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Differenciált kiválasztással rész-
vétel az iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Baleset-megelőzés a sportjátékok játékelemeinek szabályos és körültekintő végrehajtásával.  
A sportjátékok megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas spor-
tok repertoárjának bővítése. 
A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a játékele-
mek intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs képessé-
gek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozásához. 
 
Floorball 
Technikai gyakorlatok 
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Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a helyes ütő-
fogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – alkalmazása a já-
ték folyamatában. Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása a játék-
helyzethez igazodva. Labdaátadások társnak palánk segítségével. Labdatartást fejlesztő játékok. Ka-
pura lövések labdavezetésből. Szabad ütések, büntető ütések gyakorlása. Kapus alaphelyzet kialakí-
tása, kapura lőtt labdák védése. Csereszituációk gyakorlása 
 
Taktikai gyakorlatok 
2-2, 3-2, 3-3 elleni kisjátékok a támadó játékosok együttműködése és a védőjátékosok összehangolt 
helyezkedésének gyakorlása 
Létszámazonos kisjátékok a módosított szabályok szerint. 
Fogalmak 
védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes leütés, 
gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel, rúgócsel, 
alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, pontrúgás, beugrásos és felugrásos kapura 
lövés, dugattyúmozgás, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés, floorball – szabadütés, bünte-
tőütés, védekezés, csere, döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelü-
lethez igazított emberfogás, üres területre helyezkedés 
 
Gyógytestnevelés 
A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 
megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása 
elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítő-
képesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs 
lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 
 

D szint Küzdősportok 

Kapcsolódó terü-
letek a tanterven 

belül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 

A tematikai egy-
ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák magasabb intenzitással, na-
gyobb ellenállás mellett történő bemutatása. A dzsúdó guruló- és esés gyakor-
latainak bemutatása. 
A test-test elleni küzdelem vállalása. 
Az érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkal-
mazása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Önvédelem 
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Önvédelmi fogások: szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétke-
zes átkarolásból. 
 
Grundbirkózás 
Fogáskeresések állásban, megfogások és fogásmódok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). 
Alapállások, alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 
  
Esések, dzsúdógurulás 
Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, talaj közeli helyzetekben. Zu-
hanó esések előre, hátra, oldalra különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 
hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd oldalazó szökdeléssel. Társas 
rávezető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból 
a társ általi kézkihúzással). Félvállas gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj közeli 
helyzetből indulva állásból történő végrehajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. Végrehaj-
tás akadályok felett (hasonfekvésben, térdelőtámaszban elhelyezkedő társ(ak) felett, kifeszített kötél 
felett, karikán át). 
 
Képességfejlesztés 
Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális küzdősportokra jellemző bemelegítő gya-
korlatok, a kúszások és mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő gyakorla-
tok. 
 
Prevenció, egészségfejlesztés 
A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető eséstechnikák és önvé-
delmi fogások elsajátítása. Viselkedésminták kialakítása veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 
elkerülésére. 
 
Fogalmak 
jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, földharc, 
társ felemelése, parter helyzet, egyenes ütés, köríves ütés, kalapácsütés, egyenes rúgás, köríves rú-
gás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy belső horogdobás (emelő védés (age uke)), alkar vé-
dés kifelé és befelé (soto ude uke és uchi ude uke), alsó söprő védés (gedan barai), ellentámadás 
hátul levő kézzel (gjaku tsuki), kumite, kata 
 
Gyógytestnevelés 
Megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, amelyek az egészségi álla-
potával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószerv-
rendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző tech-
nikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások 
elsajátítását. 

 

D szint Alternatív környezetben űzhető sportmozgások 
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Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Anyanyelvi kommunikáció kompetencia 
Matematikai kompetencia 
Kulturális kompetencia – művészetek 
Természettudományi és technológiai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak technikai, taktikai gyakor-
latainak jártasság szintű bemutatása. 
Újabb alternatív mozgástevékenységekkel való ismerkedés és a sportág alap-
technikáinak elsajátítása. 
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezet-
tudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása. Tájékozódás térkép, 
digitális eszközök használatával. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Az évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai 
aktivitás választása. Hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle 
labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, karate, nordic-walking, vívás, petanque, floorball, korfball. 
Egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. Túrázás, tájékozódás térkép alapján. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  
Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formális és informális kertek között 
űzhető új testedzési formák jártasság szintű elsajátítása. A sportági mozgásformák technikailag he-
lyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 
 
Fogalmak 
strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség 
 
Gyógytestnevelés 
A szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 
betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket 
elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, test-
gyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 
egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 
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IV. szint Úszás és úszó jellegű mozgásformák 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Természettudományi és technikai kompetencia 
Digitális kompetencia 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

25m gyorsúszás 3-as levegővétellel. 
25m hátúszás. 
15m mellúszás. 
A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek. A víz-
ből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Hátúszás 
Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó tech-
nikajavító gyakorlatai. 
 
Gyorsúszás 
Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás 3-as levegővétel gyakorlása; a gyorsúszás kartempó és a leve-
gővétel összekapcsolása. 
Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral, lábbal, levegővel, hátrafordulá-
sos levegővétellel; úszás szabadon.  
 
Mellúszás 
Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön majd derékig érő vízben; karmunka siklás közben; 
folyamatos úszás karmunkával. 
Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a víz alatt; belégzés minden második, majd 
minden kartempóra. 
Mellúszás lábtempó: gyakorlatok a parton/tornapadon; vízben segítéséggel, segítség nélkül; folya-
matosan, levegővétellel. 
Mellúszás kar- és lábtempó: 2-4 ciklussal úszás; siklás a ciklusok között. 
 
Mélyvízbe ugrások, taposások 
Taposás gyakorlása az időtartam növelésével; különböző feladatokkal; vízbe ugrások; taposó ugrás; 
fejesugrás különböző testhelyzetből. 
Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás időtartamának növelésével; a medence 
alján elhelyezett tárgyak felhozatala. 
 
Képességfejlesztés 
A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok pontos végrehajtásával. Aerob álló-
képesség fejlesztése növekvő távolságra történő taposással, és úszással a tanult úszásnemekben.  
 
Játékok, versengések 
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Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával és különböző eszközökkel. 
Egyéni, sor- és váltóversenyek úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. Verse-
nyek mély vízben víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek talpas-, majd fejesugrással meghatározott 
távon, a tanult úszásnemekben.  
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gyakorlatok. 
 
Fogalmak 
aerob és anaerob állóképesség, vízilabda, vízből mentés, hidrosztatika, hidrodinamika 
 
Gyógytestnevelés 
A hát- és gyorsúszás technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben végzett gyakorlatok mel-
lett megjelenik a mellúszás differenciált alkalmazása is. A különböző úszásnemek alkalmazásával a 
tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatá-
nak erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. 

 

D szint Jóga és relaxáció 

Kapcsolódó terüle-
tek a tanterven be-

lül 

Kulturális kompetencia – művészetek 
Digitális kompetencia 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerűbb ászanasorok megismerése. 
Az ászanák jótékony hatásainak megismerése.  
„Napköszöntés”.  
Teljes jógalégzés.  
Hosszabb vezetett és nem vezetett meditáció – zenével és csendben.  
Egy jóga vagy mindfulness meditációt tanító alkalmazás megismerése. 

Témák / fejlesztési követelmények 
Jóga, ászanák 
Tartásjavító gyakorlatok: gerincmobilizáló gyakorlatok, gerinccsavarások, Alapállás, Macskapóz, 
nyújtott ülés, Halpóz, jóga-híd, Gyertya-állás, Fejen-állás. 
Erősítő gyakorlatok: Hegytartás, „Felfelé néző kutya”, Hőspóz. 
Hátizom erősítő ászanák: Szfinx, Kobra, Sáska, Bölcső 
Egyensúlygyakorlatok: Fapóz, Hattyúpóz, Mérleg, Saspóz, Háromszög-tartás. 
Pihentető ászanák: Hullapóz, Babapóz. 
Komplex ászanasor: Napüdvözlet. 
 
Relaxáció 
Légzőgyakorlatok: légzőgyakorlatok, légzés megnyújtása, hasi légzés, teljes légzés, teljes jógalég-
zés, váltott orrlyukas légzés. Lazítás: labdajátékokkal, párban. Nyújtások és feszítések. Vizualizá-
ció és imagináció. 
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Meditáció 
Fekvő helyzetben megélt, hosszabb ideig tartó vezetett és nem vezetett meditáció – csendben és 
zenével. Az ellazult állapot „megtalálása”, megélése, önálló kialakítása. 
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MŰVÉSZETI NEVELÉS, KULTURÁLIS KOMPETENCIÁK – 

 
VIZUÁLIS KULTÚRA, ÉNEK-ZENE, DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ 

 

1-6. ÉVFOLYAM 

 
 A művészi tevékenység alkalmával a gyerekek erőfeszítései közvetlen, azonnali ered-

ménnyel járnak, így a művészeti alkotás – különösen az alsóbb évfolyamokban – közelebb áll 
a diákok életkori sajátosságaihoz, hosszabb távon is megőrzi motivációjukat.   

A 6-12 éves korosztály művészeti nevelésének célja, hogy megőrizzük a gyermekek 
természetes kíváncsiságát a világ dolgai iránt, tapasztalataikra építve motiváljuk az alkotni aka-
rásukat és inspiráló közeget biztosítsunk számukra.  Mindezek elősegítik, hogy a gyerekekben 
elinduljon a művészi tudatosodás folyamatát, és így megalapozzuk, a későbbiekben kiteljesedő 
művészeteket értő és befogadó személyiség kialakulását. 

A komplex művészeti nevelés támogatja a tanulókat a sikeres tanulásban, abban, hogy 
magabiztos személyiséggé és felelősségteljes állampolgárrá váljanak. Segíti őket a hatékony 
cselekvésben és kommunikációban, valamint az alkalmazható, társadalmilag érvényes tudás 
megszerzésében is, vagyis abban, hogy képessé váljanak a világ dolgai között eligazodni. A 
művészeti kifejezési formák segítségével alapvető készségek, képességek fejlesztésén keresztül 
a teljes személyiségre hatunk, kiemelt területként kezelve az érzelmi intelligenciát, és a szoci-
ális kompetenciát. A kulturális kompetencia fejlesztése nemcsak az esztétikai érzék fejlesztését 
szolgálja, hanem magában foglalja az etikus magatartás alakítását is az életkori sajátosságoknak 
megfelelő beszélgetési témákon keresztül és indirekt tanulási szituációkon keresztül.  

Sokféle tapasztalásban a gyerekek megélhetik az egyéni különbségeket, az egyéni el-
mélyüléseket, ugyanakkor a közösségben végzett alkotó munkafolyamatok felébresztik a társak 
iránti kíváncsiságot és támogatják az együttes tevékenységeket. Éppen ezért kiemelt cél, hogy 
sokféle tevékenységben próbálhassák ki magukat a gyerekek és változatos alkotó tereket bizto-
sítsunk a számukra. 

Művészeti nevelésünk előterében a gyermekek harmonikus fejlesztése, rejtett képes-
ségeik és önkifejező képességük kibontása, sokoldalú, a természettel és társadalommal össz-
hangban élő személyiségük kialakítása, a kreativitásuk és problémamegoldó gondolkodásuk 
fejlesztése, a tehetséggondozás, az egyéni lehetőségek kibontakoztatása áll.   
A művészet az önkifejezés eszköze, a személyiségben rejlő „én” kifejezése, és a világ értelme-
zésének egy módja is a tudományok mellett. A művészetre úgy tekintünk, mint egyfajta alkotó 
képességre, mellyel beavatkozunk környezetünkbe. Ilyen értelemben minden alkotó célú em-
beri tevékenység művészet, ami mindig a „művész”, esetünkben a gyermek látásmódját tükrözi 
és az önkifejezés megnyilvánulása.  A művészet emellett mint módszer jelenik meg a tanulás-
ban és átszövi hétköznapjainkat. Nem csak külön művészeti foglalkozásokat tartunk gyerme-
keinknek, hanem – amikor lehetőség adódik rá – beépítjük a hétköznapok tanulási tevékenysé-
gébe. A művészeti nevelésen belül megkülönböztetjük a művészettel nevelést és a művészetre 
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nevelést. Mindkettőnek teret adunk az iskolán belül: a tanulási folyamat részeként, illetve alko-
tókörök, művészeti technikák mélyebb megismerése során.  
 Iskolánk sajátossága, hogy a tanév öt nagy tanulási blokkra tagolódik. A blokkoknak 
minden esetben egy-egy átfogó témája van, ezek feldolgozására a projekt módszer a legalkal-
masabb. A pénteki Barangoló során projektekben dolgozzuk fel az évi öt nagy témát, ami lehe-
tőséget jelent arra, hogy komplex művészeti feldolgozást is nyújtsunk hétről hétre. Hasonló-
képpen beépül a tanrendünkbe a kedd délutáni Műhely, ahol a gyerekeknek vegyes korosztá-
lyokban nyílik lehetősége részt venni mozgásos, vizuális, dramatikus, zenei, irodalmi, digitális, 
technológiai, városismereti, természet- és társadalomtudományi tevékenységekben. Szerepet 
kap ilyenkor egy-egy időigényesebb technika és módszer (pl. művészetterápia, agyagozás, ék-
szerkészítés, horgolás, nemezelés), illetve komplex tartalmakat nyújtó tevékenység is (pl. 
land’art, újrahasznosítás).  

A művészeti nevelés az érzelmi intelligencia fejlesztésének területe. Az érzelmek ki-
fejezése a művészeti alkotásokon keresztül természetesen nyilvánul meg ebben az életkorban. 
Bármely művészi alkotó tevékenység fejleszti a gyerekek személyiségét, belső érzelmi állapo-
tát, lehetőséget teremt a szorongások oldására; teret enged a sokféleség megtapasztalására és 
így a másokkal szembeni elfogadás elmélyítésére is.  

A művészeti nevelés lehetőséget biztosít az élményalapú tanulásra. Teret adunk az is-
kolában minél több művészeti területnek azért, hogy bármelyik gyermek megtalálja a hozzá 
legközelebb álló művészeti területet, melyben leginkább kifejezheti önmagát, legyen az képző-
művészet, vizuális művészetek, tánc- és mozgásművészet, zene, dráma és színjáték vagy iroda-
lom. 

Komplex művészeti nevelésünk során nagyon fontosnak tartjuk a rugalmas és átjár-
ható tantárgyi struktúrákat, azt feltételezzük, hogy így marad meg a gyerekben a világra való 
rácsodálkozás képessége, és így alakul ki világ komplexitásának alkotó-kritikus befogadása A 
művészetek az egyes kompetenciaterületeket közelítik egymáshoz, így azok ismeretei össze-
kapcsolódnak a gyakorlati megvalósulással. A folyamat során, a gyakorlás által fejlődik és bon-
takozik ki a gyerekek érzelmi élete, ez pedig megalapozza az alkotás és az az önkifejezés mo-
tivációját. Művészettel és művészetre nevelésünk alapgondolata, hogy a kereteket és a tartal-
makat rugalmasan alakítjuk ki, ezeket igazítjuk a valósághoz, a gyerekeket körül ölelő világhoz, 
és ehhez kapcsolódva fogalmazzuk meg céljainkat, feladatainkat, fejlesztési területeinket.  

Ez a pedagógiai szemléletmód a gyerekek aktuális fejlettségéhez és fejlődési jellem-
zőihez igazodik és kétévenkénti szakaszolással határoz meg várható eredményeket. Az alko-
tás-befogadás emellett folyamatos haladást tesz lehetővé a tanulók egyéni sajátosságai szerint.   

A művészeti kompetenciaterületet szövegesen értékeljük. Nem minősítjük a külön-
böző kifejezési formákat és azok megvalósulásait, hanem további motivációt adunk a gyere-
keknek a további alkotásra. Értékelésünk célja az alkotási, önkifejezési motiváltság fenntar-
tása, és ezzel a kulturális kompetenciák későbbi továbbfejlesztésének megalapozása. Pozitív 
megerősítéssel segítjük az önértékelésük kialakulását, fejlesztjük önismeretüket. Saját és tár-
saik munkáiról való megnyilvánulásaikkal fejlődik kulturált kritikai képességük. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 
A vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, ezért általánosan alapozó jellegű. A 
vizuális szemlélet kialakítása és fejlesztése a legfontosabb cél, aminek megvalósulását az adott 
életkornak megfelelő szinten játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása szolgálja a 
leginkább.  
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális problé-
mamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, kí-
sérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, és 
így később az egyén és a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. Ehhez azonban elenged-
hetetlen a belső motiváció fenntartása, a motiváltság kialakítása a reflektív alkotói magatartásra 
és a folyamatos önművelésre. Ezért fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesz-
tése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gya-
korlati feladatmegoldásokban kell megjelennie. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfej-
lesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva 
tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal 
szembeni igényességet kialakító hatása minden más területen is érvényesül.  
A vizuális kultúra tartalmi részterületei: 
Képzőművészet: az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotás-
sal, illetve befogadással foglalkozik, 
Vizuális kommunikáció: képekben, gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kom-
munikációs célú képalkotással foglalkozik. 
Tárgy- és környezetkultúra: az ember tervezett tárgyi és épített környezetével foglalkozik.  
A vizuális kultúra fejlesztési terület témakörei: 
1. Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 
2. Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
3. Médiahasználat – Álló- és mozgókép 
4. Természetes és mesterséges környezet  
5. Vizuális művészeti jelenségek 
 
A tartalmi részterületek elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban és minden 
fejlesztési területen jelen vannak a követelményekben.  
A tartalmi részterületek, a témakörök és ezeken belül a meghatározott fejlesztési feladatok és 
ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladata-
ival. Az egységeket rugalmasan kezeljük, a tanulásszervezés felépítésének egyéni, adott közös-
séghez alkalmazkodó logikája mentén valósítjuk meg az adott évfolyamra ajánlott óraszámja-
vaslatok (NAT 2020) figyelembevételével 
 
A vizuális nevelés a kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás, és a 
későbbi tanulási folyamatokban is meghatározó szerepe van a vizuális információk feldolgozá-
sának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg 
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a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése az információszerzés, a tanulás felté-
tele. A digitális kor vizuális dominanciája miatt különösen fontos, hogy ez továbbra is hangsú-
lyosan jelenjen meg a tanulási módszerek között. A vizuális információszerzés és -feldolgozás 
rutinja különösen fontos az önálló tanulás és a gondolkodási folyamatok szempontjából (pél-
dául gondolattérkép, modellalkotás) és segítséget nyújt különböző tanulási stílusok és stratégiák 
megtalálásában.  
A kommunikációs kompetenciák: a vizuális nevelés célja, hogy a tanulók megismerjék és hasz-
nálják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitáliseszköz-
használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kom-
munikáció domináns formáira és minőségére. A mindennapi életben és a munka világában is 
dominánsan jelenlévő vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős használata a 
vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább. A művészeti nevelés és így a vizuális 
kultúra által képviselt komplex megközelítés a kommunikációs lehetőségek és önkifejezési for-
mák körét is tágítja.  
A digitális kompetenciák: A digitális világ nagyrészt vizuális kommunikációs formákat használ, 
ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális médiumok hasz-
nálatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A tanulók kutatásaik 
során digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfele-
lően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában 
készítsék el. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt külö-
nösen fontos, hogy a gyerekek képessé váljanak konstruktívan reagálni a jövőbeli változásokra.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális 
megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb 
szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind 
a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolko-
dást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az 
ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy 
jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodásnak. Ezt a vizuális kul-
túra a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások támogatásával, bemuta-
tásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 
A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékeny-
ségi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felis-
meréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása nagy szerepet játszik a társas 
viselkedésben is. A a kreatív problémamegoldás fejlesztésének egy speciális lehetősége, hogy 
egy-egy alkotás csoportos együttműködésben, sokféle nézőpont és tudás megjelenítésével, min-
denki közreműködésével és közös megelégedéssel jöjjön létre. A csoportos együttműködésen 
alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek meg-
tapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására és a pro-
duktív tevékenység csapatmunkában történő gyakorlására. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális 
kultúra magába foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát is, és alapvető feladata a művészet 
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kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a mű-
vészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, ugyanak-
kor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A befogadó tevékenység 
aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeit nyújtja. 
A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladatokban kreatív megoldásra váró problémákat tud 
felvetni, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülhetnek. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább 
a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kom-
petenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas ke-
zelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek 
értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos fel-
adatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat olyan együttműködé-
seket is, amelyekre később, a munka világában is szüksége lehet. 
 
A vizuális kultúra legfontosabb fejlesztési céljai és feladatai: 

- segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan értelmezhető jelenségeinek meg-
értésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások  átélésében és értelmezésében.  
- a minél szélesebb körű anyaghasználat révén a tanulóknak gazdag anyagismerete le-

gyen,  
- az alkotó tevékenységen keresztül a kéz finommotorikája fejlődjön, 
- a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazásával a tanulók megtapasz-

talják a vizuális médiumok közötti átjárhatóságot, 
- törekedjünk a művészi gondolkodás szabadságának a kialakítására, 
- segítse a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldol-

gozásában, szelektálásában, és később az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakítá-
sában, 

- a kortárs jellemző képkészítési lehetőségeket is felhasználva az életkornak megfelelő 
szinten vizsgáljuk meg a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető minden-
napi formáit,  

- az épített környezetet és a tárgyi világunk tanulmányozása révén fejlődjön a tanulókban 
a környezetalakítás tudatossága, 

- a tanulók ismerjenek meg különböző kultúrákat, azok legfontosabb képzőművészeti és 
építészeti műalkotásait, hagyományos tárgykultúrájukat és díszítőművészetüket, 

- megismerjék az európai és egyetemes vizuális kultúra legjelentősebb képzőművészeti 
és építészeti alkotásait. alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális jellegű művészetek 
iránt.  

- váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. század művészeti je-
lenségek befogadására. 

- hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotások-
nak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához, 

- az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, 
- a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az észlelés és érzékelés 

érzékenységének fokozása, 
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- az érzékelési módok (például látás, hallás, kinesztetikus érzékelés) kapcsolatának tuda-
tosítása,  

- a számítógépes környezet bevonásával újabb, „más minőségű” intermediális szemlélet 
kialakítása, 

- segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, 
- fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. 
- a tanulók segítése abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű vi-

zuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten 
és kritikusan feldolgozni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt meg-
fogalmazni. 

 
ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT EREDMÉNYEK A TANULÁSI SZAKASZOKBAN 
A vizuális kultúra tanításának stratégiai céljai az 1-2. évfolyamon  

- a vizuális műveltségének megalapozása játékos, motiváló, nagyrészt kifejező célú kép-
alkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott képanyag segítségével, 

- biztosítani kell az alkotás örömét és a sikerélményeket, ennek segítségével megőrizzük 
motiváltságukat, 

- életkori sajátosságaikat, érdeklődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő 
feladatokat alkalmazunk, amelyek sok játékos elemet tartalmaznak 

- építünk a gyerekek sajátos humorérzékére, 
- fejlesztjük alkotói és befogadói képességeiket, 
- fejlesztjük eszközhasználati készségeiket, törekedve arra, hogy a második osztály vé-

gére legalább jártasság szintre eljussanak a tanulók, 
- a tanulók megfelelő mennyiségű gyakorlati tapasztalatra tegyenek szert a hagyományos 

ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett mintázás és más, változatos 
anyagok és eszközök szakszerű használatában, 

- ismerjék meg az életkoruknak megfelelő kommunikációs és médiakörnyezet sajátossá-
gait és használják azt. 

- Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotómunka motivációjára használt 
mesék, zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak saját kultúrájuk és műveltsé-
gük kialakulásához, mely fontos alapja a más kultúrák elfogadásának. 

 
A vizuális kultúra tanításának stratégiai céljai az 3-4. évfolyamon  

- alapvető feladat az örömteli, motivált alkotókedv fenntartása, 
- és a vizuális műveltség megalapozása, 
- a valós anyagokhoz és eszközökhöz kötött alkotás motiválása, segítése, 
- a digitális képkészítés lehetőségeivel, médiajelenségekkel való tudatos foglalkozás,  
- a tanulók tekintsék értéknek a befejezett, kész alkotás létrehozását, 
- a gyerekek személyes érdeklődését figyelembe vevő, változatos, élményalapú és diffe-

renciált alkotói feladatok, tevékenységek biztosítása, 
- a tanulók egyéni fejlesztését szolgáló személyre szabott, formáló-segítő értékelésre he-

lyezzük a hangsúlyt,  
- fejlesztjük a tanulók rajzolási, ábrázolási képességeit a sématörést elősegítő, változatos, 

jól szemléltetett feladatokkal,  
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- az életkori sajátosságokat figyelembe véve fejlesztjük az emberábrázolást, az arcábrá-
zolást és a tér megjelenítésére alkalmazott ábrázolási sémák használatát  

- feladat a környezet jelenségeinek lehető legpontosabb megfigyelése, megfigyeltetése az 
érzékszervek és az érzékelési módok tudatosításával,  

- valamint a hétköznapi és a művészi vizuális közlések közötti azonosságok és különbsé-
gek felismerése és rendszerezése az életkornak megfelelő szinten.  

- fontos feladat, hogy a tanulási szakasz végére a tanulók legyenek képesek társaik alko-
tásainak értékelésére és váljanak képessé saját munkájuk értékelésére is. 

A vizuális kultúra tanításának stratégiai céljai az 5-6.évfolyamon: 
− a valóság megismerése iránti fokozott igény kielégítése, 
− a téma és tevékenység választásoknál a komplex szemlélet és tantárgyi integráció megva-

lósítása 
− az ábrázolási és alkotói kedv, a motiváció fenntartása, ennek érdekében minél több sikerél-

mény biztosítása 
− az életkornak megfelelő témák, tartalmak, feladatok alkalmazása és művészi alkotó-befo-

gadó tevékenységek szervezése 
− az egyéni érdeklődésnek megfelelő differenciált feladatkiadás, 
− a tanulók váljanak képessé mérlegelő gondolkodásra és fejlődjön az információk szelektá-

lásának képessége, 
− legyenek képesek az objektív és szubjektív ítéletek között különbséget tenni.  
− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, for-

máz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 
− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti.  
− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet készít 

egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza; 
− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű eszközö-

ket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit 
szövegesen megfogalmazza; 

− saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramatikus 
eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

− azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos ta-
pasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja, 

− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 
− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 
 
Éves időkeret – Óraszámok 
 
Évfolyam 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 
Alapóraszám 128 96 64 64 

 
A tananyagtartalmakat a Vizuális kultúra tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben, de nem 
tantárgyi keretek között, hanem komplex foglalkozások keretében, integráltan dolgozzuk fel az 
1-6. évfolyamon. 
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Fejlesztési terület: 
1. Síkbeli és térbeli alkotások- 

 
Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak  

Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, attitű-

dök  
Elképzelt vagy hallott történetek, rö-
vid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) 
vagy zenei élmények (gyermekdal, 
gyermekjáték, mondóka) különböző 
részleteihez  jelentést vagy hangulatot 
erősítő vizuális illusztráció készítése.  
Saját kitalált történet elmesélése, és a 
történet néhány fontosabb jelenetének 
többalakos vizuális megjelenítése tet-
szőleges eszközökkel. 
Korábban átélt események, különböző 
személyes élmények felidézése és tet-
szőleges megjelenítése. (térábrázolási 
képesség, emberábrázolás, kifejezőké-
pesség fejlesztése)  
 
Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, 
rémület, tanácstalanság) kifejezése 
arcjátékkal és gesztusokkal, az érzel-
mek kifejezési lehetőségeinek tudato-
sítása érdekében. A tapasztalatok fel-
használása személyes érzelmek, han-
gulatok kifejezésére egyszerű vizuális 
megjelenítés során. (emberábrázolás, 
differenciált arc ábrázolás, kézábrázo-
lás)  
Tanult irodalmi, zenei, és médiaélmé-
nyek (pl. mese, vers, gyermekdal, ze-
nemű, animációs film) fontos helyszí-
neinek és szereplőinek megjelenítése. 
A szereplők jellemzőinek, érzelmei-
nek, karakterének (pl. gesztusok, vi-
selkedés, öltözék, személyes tárgyak) 
megfigyelése és feldolgozása külön-
böző játékos dramatikus, vizuális fel-

 
Saját ötletek megjelenítése kü-
lönböző eszközökkel síkban és 
térben (pl. színes rajz, festmény, 
nyomat, kollázs, plasztika, ma-
kett, tabló) 
 
 Pl. álmok, családi események, 
osztálykirándulás, szüret részle-
teinek megjelenítése szabadon 
választható technikával.  
 
 
 
Kifejező képalkotás vagy kife-
jező jellegű plasztikus alkotás. 
 
Saját és mások érzelmeit, hangu-
latait segítséggel megfogal-
mazza és egyszerű dramatikus 
eszközökkel eljátssza, vizuális 
eszközökkel megjeleníti; 
 
Ehhez egyszerű eszközöket: bá-
bot, teret/díszletet, kelléket, egy-
szerű jelmezt készít csoportmun-
kában, és élményeit szövegesen 
megfogalmazza. 
Különböző egyszerű anyagokkal 
kísérletezik, szabadon épít, saját 
célok érdekében konstruál 
pl. használt csomagolóanyag, 
természetben talált termények és 
termések, talált tárgyak, újra-
hasznosítható anyagok felhasz-
nálásával. 
 

Megismerő-és befogadó-
képesség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképes-
ség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, 
önszabályozás 
Kritikai gondolkodás 
Esztétikai érzék 
Térérzékelés, formaazo-
nosság 
Motiváció 
Ábrázolástechnikai 
készségek 
Az alkotás örömének át-
élése, erős érzelmi azo-
nosulás 
Képesség a szemlélő-
désre, befogadásra 
Érdeklődés, kíváncsiság 
a látható jelenségek iránt 
Látási és láttatási képes-
ségek, vizuális kommu-
nikáció 
Vizuális memória 
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megkö-
zelítés 
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adatokban. (térábrázolási-, emberábrá-
zolási-, kifejező-, komponáló képes-
ség fejlesztése) 
 
 
Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos 
játék, körjáték, körtánc) vizuális át-
írása.  
 
Saját, kitalált történet elmesélése, a 
történet inspirálta elképzelt terekről, 
egyszerű anyagok  felhasználásával 
installáció készítése, díszletszerű tér 
berendezése a személyes élmények be-
mutatása, kifejezése céljából, csoport-
munkában is (térábrázolás- és tér ren-
dezés képességeinek fejlesztése, kife-
jező és komponáló képesség fejlesz-
tése)  
Képek, vizuális műalkotások átértel-
mezése (emberábrázolás, differenciált 
arcábrázolás, térábrázolási képesség 
fejlesztése)  
 
 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és 
azok filmes vagy színházi adaptációi-
nak összehasonlítása, feldolgozása.  
 
 
Karakteres fekete fehér művészfotók 
megfigyelése alapján a látott sze-
mélyre vonatkozó információk, jel-
lemzők megfogalmazása játékos, talál-
gatásra alapuló formában (pl. életkor, 
foglalkozás, kedvenc étel, fontos 
tárgy)  
Saját és mások munkáinak, képeknek, 
vizuális alkotások szereplőinek szín-, 
fényhatás, kompozíció, kifejezőerő 
szerinti szöveges elemzése, összeha-
sonlítása, a következtetések szöveges 
megfogalmazásával és megvitatásával 

A mozgás élményének megjele-
nítése vonalakkal, foltokkal, szí-
nekkel. 
 
Az olvasott szöveghez és a 
vetített adaptációhoz kapcsolódó 
élmények megjelenítése és vizu-
ális feldolgozása különböző esz-
közökkel (pl. rajz, festés, mon-
tázs). 
 
Különböző vizuális eszközök al-
kalmazása (pl. grafika, fest-
mény, nyomat, fotó), és kreatív 
történetalkotás az elkészült vizu-
ális munkák segítségével (pl. 
nyitva hagyott történet befeje-
zése, átírása)  
Adott álló- vagy mozgóképi 
megjelenések egyéni elképzelés 
szerinti átértelmezése (pl. más 
napszakban, más évszakban, 
más helyszínen, más szereplők-
kel, más hangulati elemekkel, 
színátírással). 
 A portrék vizuális megjelení-
tése (pl. rajz, festés, fotómanipu-
láció, kollázs) a legfontosabb 
jellemzők (pl. külső-belső tulaj-
donság, öltözet, attribútum) mi-
nél pontosabb bemutatása érdek-
ében. 
 
Saját és társai vizuális munkáit 
szövegesen értelmezi, kiegészíti, 
magyarázza. Önállóan megfo-
galmazza és indokolja tetszését, 
nem tetszését. 
 
Képregény készítése 
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(befogadói és szövegalkotási képessé-
gek fejlesztése). 
Időbeli történések megjelenítése egy-
szerű vizuális eszközökkel, segítség-
gel. 
Játékélmények játékos vizuális és dra-
matikus feldolgozása. 
 
 
Grafikai felületet gazdagon tartalmazó 
grafika mintakincsének megfigyelése, 
a tapasztalatok alapján rajzolt gyűjte-
mény készítése egyénileg, vagy cso-
portban.  
 

Digitális játék síkbeli vagy tér-
beli társasjátékká alakítása, sza-
bályrendszerek kidolgozása és 
átdolgozása. 
 
A gyűjtött minták felhasználása 
saját célú képalkotásban egyéni-
leg vagy csoportmunkában. 
 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem, történet, szereplő, helyszín, vizuális 
jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, népművészeti technikák, fa-
ragás 
figurális alkotás, portré, képmező, kompozíció, karakter, hangulat, kollázs, 
montázs, képregény, fikció, lényegkiemelés, karakter, gesztus, személyiség-
jegy, színhangulat, népviselet, parasztház, tornác, székelykapu,  
színek, vonalak, formák, terek, alkotás, technika, nézőpont, konstrukció, befo-
gadó-alkotó légkör, érzelmi intelligencia, érzéki tapasztalás, felfedezés öröme 

Ajánlott művek  
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Fejlesztési terület: 

2. Vizuális információ- 

Vizuális jelek a környezetünkben 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak  

Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, attitű-

dök  
 
Különböző érzékszervi tapasztalatok 
(pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) él-
ményszerű feldolgozása alapján, egy-
szerű következtetések szóbeli megfo-
galmazása.  
 
A tanulás során felmerülő helyzetek-
ben valós környezeti jellemzők (pl. 
téli táj, növény részei, osztályterem 
színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi 
ábra, saját vagy társak rajza) célirá-
nyos megfigyelése, és a tapasztalatok 
szöveges megfogalmazása a látott in-
formációk pontos leírása és feldolgo-
zása érdekében. 
 
Közvetlen megfigyelések útján szer-
zett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. 
nagyság, felület, méret, irány, meny-
nyiség, anyagszerűség, elhelyezke-
dés) alapján vizuális jellemzők kivá-
lasztása, csoportosítása, megnevezése 
(pl. legsötétebb szín, legnagyobb 
forma, a kép jobb oldalán elhelyez-
kedő figura).  
Megadott szempontok alapján termé-
szeti és mesterséges tárgyak gyűjtése, 
megfigyelése, és a megfigyelések 
alapján a tárgyak pontos leírása és 
változatos vizuális megjelenítése játé-
kos feladatokban. 
Életkornak megfelelő tájékoztatást, 
meggyőzést, figyelemfelkeltést szol-
gáló, célzottan kommunikációs szán-
dékú vizuális közlések értelmezése. A 

 
A tapasztalások alapján nyert él-
mények, kialakult érzések vizuá-
lis megjelenítése különböző esz-
közökkel síkban és térben (pl. 
rajz, festés, mintázás, épí-
tés/konstruálás, tárgyalkotás). 
 
 
 
 
 
Az érzékszervi tapasztalatok 
következetes felhasználása 
az alkotómunka során. A vizuá-
lis nyelv elemeinek alkalmazása 
az élmények átírások megjele-
nítésében. 

 
 
A gyűjtött formák rendezgetésé-
vel adott felület megkomponá-
lása. Ritmikus, szimmetrikus is-
métlések, sor-és terülő ritmus 
képzése. 
Egyszerű, mindennapok során 
használt jelek felismerésének 
gyakorlása. Jelek, ábrák gyűj-
tése, válogatása, csoportosítása a 
közlés rendeltetése szerint. (pl. 
rajzolt közlekedési terepasztal és 
annak kiegészítése térbeli közle-
kedési táblákkal). 
 
A tanulást vagy megértést segítő 
egyszerű ábra és eszköz (pl. 

Megismerő-és befogadó-
képesség 
 
Alkotóképesség 
 
Problémamegoldóképes-
ség 
 
Kreativitás 
 
Önismeret, önértékelés, 
önszabályozás 
 
Kritikai gondolkodás 
 
Esztétikai érzék 
 
Térérzékelés, formaazo-
nosság 
 
Motiváció 
 
Ábrázolástechnikai 
készségek 
 
Az alkotás örömének át-
élése, erős érzelmi azo-
nosulás 
 
Képesség a szemlélő-
désre, befogadásra 
 
Érdeklődés, kíváncsiság 
a látható  
jelenségek iránt 
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közvetlen környezetben található je-
lek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési 
jelzés, piktogram, zenei kotta) gyűj-
tése, értelmezése tanítói segítséggel 
és a tapasztalatok felhasználása játé-
kos feladatokban. 

Kísérletezgetés a vizuális nyelv eleme-
inek értelmezésével, használatával, al-
kotásával.  
 
 
Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, 
füzetek, hirdetések üzenetének elem-
zése.  
 
 
Egyszerű tájékoztató, magyarázó raj-
zok, ábrák, jelek, szimbólumok terve-
zése érdekében önálló információ 
gyűjtés; 
 
Magyar népi díszítőművészet jelkész-
letének gyűjtése, kísérletezés a szim-
bólumok értelmezésével (tulipán, nap, 
madármotívum, kígyó stb.), tanítói se-
gítséggel, egyénileg, vagy csoportban. 
Kép és szöveg együttes alkalmazása, a 
figyelem és érdeklődés felkeltése, tájé-
koztatás, felhívás céljából. Használja a 
kiemelés, figyelemirányítás, egyen-
súlyteremtés vizuális eszközeit; 
 
A környezetünkben észlelhető válto-
zások (pl. nyári zápor, olvadás, pené-
szedés), folyamatok (pl. palacsintasü-
tés, építkezés), mozgások (pl. kerék-
pár, óra) vizuális megfigyelése, értel-
mezése, vizuális megjelenítése.  
Valós vagy képzeletbeli utazás folya-
matának, útvonalának, történéseinek 
képes és szöveges bemutatása, külön-
böző cél (pl. tájékoztatás, dokumentá-
lás, szórakoztatás) hangsúlyozásával. 
 

számegyenes, betűsablon, szó-
kártya, alaprajz, térkép, társasjá-
ték) készítése. 
A tapasztalatok felhasználása 
egyszerű tervezési feladatokban 
(pl. plakát, névtábla, utcatábla, 
házszámtábla készítése, füzetbo-
rító, csomagolópapír, meghívó 
tervezése). 
 
Iskolai életében megjelenő sza-
bályokhoz  piktogramok terve-
zése. Véleményformálás a tár-
sak piktogramterveinek érthető-
ségével kapcsolatban. 
Motívumgyűjtés. Mesebeli nap 
teremtése, a síkbeli ábrázolás 
elemeinek (pontok, vonalak, 
foltok, színek) változatos alkal-
mazásával. 
Egy valós vagy képzeletbeli 
tárgy vagy jelenség számára 
plakát, szórólap, cégér, installá-
ció tervezése, kivitelezése egyé-
nileg és csoportmunkában is.  
A változás vagy folyamat idő-
beliségének megjelenítése fotó-
sorozat, film, rajzsorozat, folya-
matábra segítségével. 
 
 
 
 
Vizuális kommunikációt szol-
gáló produktum létrehozása (pl. 
kiállítás plakátja, ökológiailag 
tudatos termékcsomagolás, rö-
vid mozgóképi reklám, animált 
gif). 
 
Sajtófotók szóbeli leírása cso-
portmunkában. 

Látási és láttatási képes-
ségek, vizuális kommu-
nikáció 
 
Vizuális memória 
 
Figyelem 
 
Türelem 
 
Empátia, együttműködés 
 
Több nézőpontú megkö-
zelítés 
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Reklámfilmek és hírműsorok példái-
ban a valós és fiktív elemek egyér-
telmű megjelenését keresve a befolyá-
solás lehetőségének felismerése. A 
példák megfigyeléséből származó ta-
pasztalatok felhasználása játékos szi-
tuációk és gyakorlatok során (pl. kép-
telen reklám). 
A verbális és a vizuális kommuniká-
ció közötti lényegi különbségek felis-
merése és megfogalmazása kreatív 
gyakorlatok. 
Felismeri az egyes témakörök szem-
léltetésére használt műalkotásokat, al-
kotókat, az ajánlott képanyag alapján. 
 

Az adott témával kapcsolatos vi-
zuális információkat és képi ins-
pirációkat keres többféle forrás-
ból, különféle szempont szerint 
rendez, összehasonlít.  
 

Kulcsfogalmak: jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, 
szimbólum 
vizuális kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés, figyelemfelkeltés, pikto-
gram, térkép, plakát, idő, címer  
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs 
cél, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

Ajánlott művek:  
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Fejlesztési terület: 

3. Médiahasználat- 

Álló- és mozgókép 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak  

Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, attitű-

dök  
Régi magyar reklámok megnézéséhez. 
kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. 
tetszés, kíváncsiság, félelem) megbe-
szélése és megjelenítése változatos 
eszközökkel.  A megbeszélés eredmé-
nyeként a valóság és a képzelet meg-
különböztetése. 
Fogyasztásra ösztönző különböző rek-
lámanyagok (pl. szórólap, óriásplakát, 
reklámújság, tv reklám) elemzése ta-
nári segítséggel és a vizuális megjele-
nés áttervezése játékos feladatokban 
(pl. kommunikációs hatást erősítő 
vagy módosító céllal). 
 
Egyszerű mozgóképi részletek (pl. 
animációs film, reklámfilm) cselekmé-
nyének, időbeliségének elemzése, és a 
tapasztalatok felhasználása játékos fel-
adatokban.  
 
Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. 
mesefilm, animációs film) hangok és a 
képek által közvetített érzelmek (pl. 
öröm, düh, félelem) azonosítása a ha-
tások közös megbeszélésével. 
 
Kisgyerekeknek szóló célzottan kom-
munikációs szándékú mozgóképi 
megjelenések (pl. tv reklám, gyermek-
műsor, film, internet, videojáték) üze-
netének elemzése tanári segítséggel, a 
kommunikációs célt szolgáló legfon-
tosabb eszközök és az elért hatás meg-
figyelésével (pl. szín, képkivágás, 
hanghatás, szöveg)   

Tájékoztatást, meggyőzést, fi-
gyelemfelkeltést szolgáló rajz, 
festmény, báb, fotó, videó ké-
szítése 
 
 
 
 
 
Időbeli történés képkockáinak 
rendezése. 
Fotó- vagy rajzsorozat készítése 
a mindennapok során tapasztal-
ható időbeli változások szemlél-
tetése érdekében (pl. napirend, 
naplemente, Luca-búza fejlő-
dése). 
 
Hang nélkül bemutatott mozgó-
képi részletek “szinkronizá-
lása“. 
 
A tapasztalatok felhasználása já-
tékos feladatokban (pl. félelme-
tes-megnyugtató hangok gyűj-
tése, adott mozgóképi részlet 
hangulatának érzékeltetése szí-
nes kompozícióban). 
„Pörgetős mozi” készítése. 
 
Az adott cél érdekében fotó 
vagy rövid film készítése. 
 
Médiahasználati szokások vizu-
ális szemléltetése (pl. képes na-
pirend, napló, fotósorozat) 

Megismerő-és befogadó-
képesség 
 
Alkotóképesség 
 
Problémamegoldóképes-
ség 
 
Kreativitás 
 
Önismeret, önértékelés, 
önszabályozás 
 
Kritikai gondolkodás 
 
Esztétikai érzék 
 
Térérzékelés, formaazo-
nosság 
 
Motiváció 
 
Ábrázolástechnikai 
készségek 
 
Az alkotás örömének át-
élése, erős érzelmi azo-
nosulás 
 
Képesség a szemlélő-
désre, befogadásra 
 
Érdeklődés, kíváncsiság 
a látható jelenségek iránt 
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Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok 
megismerése a tapasztalatok felhasz-
nálása önálló alkotómunkában.  
Optikai különlegességek, lehetetlensé-
gek (pl. „Nagyobb vagyok, mint egy 
fa”, „Elvesztettem a fejemet”) létreho-
zása egyszerű digitális technikával és 
a tapasztalatok szóbeli megbeszélésé-
vel, csoportmunkában. 
A saját médiahasználati szokások ta-
nulmányozása különböző szempontok 
(pl. időtartam, tartalom, gyakoriság, 
résztvevők) alapján. A tapasztalatok 
közös, reflektív megbeszélése, külö-
nös tekintettel a biztonságos média-
használat szabályaira. 
A hétköznapokban, tanulási helyzetek-
ben gyakran és szívesen használt mé-
diumok sajátosságainak, jellemző ki-
fejezési eszközeinek (pl. használt képi 
és szöveges elemek aránya, mérete, 
kompozíciós elrendezések, képkivágá-
sok, színhasználat, kontraszt, fény-ár-
nyék, világos-sötét alkalmazása, is-
métlések szerepe, vágás, nézőpont, ka-
meramozgás, időbeliség) megisme-
rése.  
 
Személyes vagy közösségi témához 
kapcsolódó történetek (pl. problémák 
az osztályban, legjobb emlékeink) vi-
zuális megjelenítése egyszerű digitális 
eszközökkel.  
Tanult irodalmi alkotás történetének 
megjelenítése, ábrázolása, dokumen-
tálása során a közvetítendő tartalmak-
nak, és személyes gondolatoknak, ér-
zéseknek leginkább megfelelő mé-
dium kiválasztása. A választott médi-
umhoz illő vizuális kifejezési eszkö-
zök használata a kiemelés, figyelem-
irányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, 

 
A tapasztalatok adekvát haszná-
lata érdekében információk, vi-
zuális inspirációk gyűjtése, kü-
lönös tekintettel a figyelemirá-
nyítás és kiemelés célját szol-
gáló lehetőségekre. 
 
Az üzenet közvetítésére pl. fotó-
sorozat, slideshow készítése. 
 
 
 Rövid mozgókép készítése 
ténylegesen, vagy annak rajzos 
forgatókönyve. Történetek, me-
sék, népmesék, képregényszerű 
ábrázolása, időrendiség, cselek-
mény megjelenítésével, külön-
böző nézőpontokból való ábrá-
zolással, kiemeléssel. 
 
Pl. a tankönyv egy érdeklődé-
sére számot tartó oldalának át-
alakítására internetes oldallá, 
mobil applikációvá.)   
 

Látási és láttatási képes-
ségek, vizuális kommu-
nikáció 
 
Vizuális memória 
 
Figyelem 
 
Türelem 
 
Empátia, együttműködés 
 
Több nézőpontú megkö-
zelítés 
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méret, arány, forma, kompozíció, kép-
kivágás, nézőpont, fény, vágás, mon-
tázs) érdekében egyénileg és csoport-
munkában is. 
 
Hagyományos (nyomtatott) informá-
cióhordozó digitálissá alakítása, 
egyéni elképzelés szerinti átértelme-
zése.  
Kulcsfogalmak: információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet 

média, reklám, televíziós műsortípus, televíziós sorozat, ismeretterjesztő mű-
sor, animációs film 
vizuális kifejezési eszközök, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivá-
gás, nézőpont, 
 képkocka, képregény, képsorozat cselekmény, főszereplő, mellékszereplő, 
fényhatás, megvilágítás, hanghatás 

Ajánlott művek:  
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Fejlesztési terület: 

4. Természetes és mesterséges környezet 

Valós és kitalált tárgyak 
Közvetlen környezetünk 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak  

Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, attitű-

dök  
Egyszerű természeti- és mesterséges 
formák elemző-értelmező rajzolása.  
 
A készült rajzok leegyszerűsítésével 
sor- és terülődísz alkotása  
 
 
 
 
 
 
Évszakoknak megfelelően természeti 
formákból való kép- és tárgyalkotás.  
 
 
 
 
Egyszerű tárgy készítése hagyomá-
nyos kézműves technikák alkalmazá-
sával  
 
Képi inspiráció alapján (pl. természeti 
jelenségek, állatok, népművészeti mo-
tívumok) egyszerű mintaelem terve-
zése. Legyenek képesek formareduk-
cióval jeleket alkotni, jelképeket értel-
mezni.  
 
Elképzelt, mesebeli tárgyak létreho-
zása (tárgyalkotó, környezetformáló, 
manipulatív képességek fejlesztése)  
 
Dramatikus játék (pl. Betlehemezés) 
céljára kellékek készítése. Néprajzi 
dokumentáció (fotó, film) megismeré-
sével hitelességre törekvő alkotás. 

Konkrét modell utáni rajz (pl. 
kövek) saját nézőpont szerinti 
megjelenítéssel. 
 
Megfigyelés utáni értelmező 
rajz készítése, részletkiemelés, 
nagyítás, átíró, redukáló motí-
vumtervezés, sablonalakítás ki-
vágással ismétlés sordísz alko-
tással, terülődísz alakzatba ren-
dezéssel technika: stencilezés, 
átrajzolás, színezés, nyomat 
 
Pl. ősz: őszi terméslények, ter-
mésbábok levelekből mandala: 
tobozokból karácsonyfa, betle-
hemi figurák készítése, hóvár, 
hószobor építése; tavasz: virág-
tündérek, virágbábok, koszorúk, 
virágszőnyeg 
 
pl. fonás, szövés, nemezelés, 
gyöngyfűzés, agyagozás  
 
Saját textiltáska készítése az új-
rahasznosítás jegyében. 
 
Egyéni elképzeléseknek megfe-
lelő tárgyak elkészítése külön-
féle anyagokból. (papírmasé, 
karton, hurkapálca, textil, gumi) 
pl. mindenkit megtáncoltató 
hangszer, láthatatlanná tevő ék-
szer, hároméltű jármű)  
 

Megismerő-és befogadó-
képesség 
 
Alkotóképesség 
 
Problémamegoldóképes-
ség 
 
Kreativitás 
 
Önismeret, önértékelés, 
önszabályozás 
 
Kritikai gondolkodás 
 
Esztétikai érzék 
 
Térérzékelés, formaazo-
nosság 
 
Motiváció 
 
Ábrázolástechnikai 
készségek 
 
Az alkotás örömének át-
élése, erős érzelmi azo-
nosulás 
 
Képesség a szemlélő-
désre, befogadásra 
 
Érdeklődés, kíváncsiság 
a látható jelenségek iránt 
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Gyerekcsoport által ismert mese alap-
ján vár, kastély konstruálása.  
 
 
A közvetlen környezet elemeinek és 
épülettípusainak (utca, tér, műemlék, 
nevezetes épület) összegyűjtése és  
megfigyelése adott helyszínen. 
 
 
A közvetlen környezet különböző mé-
retű tereinek (pl. utca, játszótér, busz-
megálló, saját szoba, éléskamra, fiók) 
megfigyelése és leírása különböző 
szempontok szerint (pl. zajok, szagok, 
színek, funkciók, rendezettség) és a ta-
pasztalatok felhasználásával a tér át-
tervezése a tér jellemzőinek, stílusá-
nak vagy hangulatának megváltozta-
tása érdekében, csoportmunkában is. 
A közvetlen környezet épített/tervezett 
elemeinek és épülettípusainak össze-
gyűjtése (pl. park, iskola, vegyesbolt, 
templom, bisztró, víztorony, szemét-
gyűjtő sziget) és vizuális megjelení-
tése különböző eszközökkel síkban és 
térben (pl. rajz, festés, montázs, mintá-
zás, talált tárgy átalakítás, makett).  
Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti 
gyűjtemény, tájház látogatása, a képér-
tés és képi információközlés képessé-
gének fejlesztése ábrázolási módok 
jelrendszerének tanulmányozásával.  
A tárgyi környezet különböző szem-
pontú vizsgálata érdekében adott téma 
(pl. ünnepi és hétköznapi öltözet, déd-
szüleink világa, egyedi, személyes tár-
gyak, divat változása) vizuális és szö-
veges feldolgozása.  

Ujjbáb, síkbáb, jelmez, díszlet 
tervezése és elkészítése csoport-
munkában természetes vagy 
mesterséges, újrahasznosítható 
anyagokból (pl. textil, fonal, pa-
pír vagy műanyag hulladék, ter-
mészetben talált anyagok) Kü-
lönböző anyagok szakszerű ösz-
szeépítése (pl. ragasztás, kötö-
zés, varrás, dróttal). 
Egyszerű konstruálás papírhen-
gerek összeépítésével, festésé-
vel, ajtók, ablakok, kivágásával, 
rajzolt vagy mintázott (agyag, 
gyűrt alufólia) szereplőkkel 
való kiegészítéssel. 
A látvány megfigyelési szem-
pontok szerinti megörökítése kü-
lönböző technikákkal síkban  
(pl. rajzolás, festés, montázs). 
A tervezés érdekében egyszerű 
rajzok készítése és szöveges 
magyarázata 
 
 
 
A gyűjtés segítségével a szűkebb 
lakóhely választott részletének 
makettezése vagy megépítése 
egyszerű anyagokból, a tér játé-
kos bemutatása érdekében, cso-
portmunkában is. 
 
Cégér tervezése pl. a fazekas-
műhely kapujára, formaredukci-
óval jelalkotás. 
 
Információk keresése és rend-
szerezése különböző forrásokból 
(pl. könyvtár, internet, interjú 
készítése az érintettekkel, skan-
zen  látogatása). 
 

Látási és láttatási képes-
ségek, vizuális kommu-
nikáció 
 
Vizuális memória 
 
Figyelem 
 
Türelem 
 
Empátia, együttműködés 
 
Több nézőpontú megkö-
zelítés 
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Hagyományos népi kultúrák és a köz-
vetlen környezet tárgyi világának 
megfigyelése és inspiratív felhaszná-
lása. 
 
 
 
Magyar népi cserépedények megfi-
gyelése, következtetések megfogalma-
zása a formai jegyek alapján a haszná-
lati módra (pl. vizes korsó, lábas, fa-
zék, miskakancsó, butella). 
 
. 
 
 
Különböző korok és kultúrák szimbó-
lumainak és motívumainak felhaszná-
lásával minta, díszítés tervezése.  
A hagyományos kultúra és a modern, 
kortárs kultúra tárgyi világának (pl. 
épület, tárgy, öltözék) összehasonlí-
tása megadott szempontok (pl. anyag-
használat, technológia, rendeltetés, dí-
szítés) alapján.  
 
Példák alapján (pl. különböző korban, 
kultúrában, stílusban készült építmé-
nyek, terek) a közvetlen környezetben 
található valós terek, térrészletek saját 
kezű vázlatrajzának (pl. buszmegálló, 
kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, is-
kolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 
áttervezése, átalakítása megadott valós 
vagy játékos funkció megvalósítása 
(pl. biztonságérzet, figyelemfelhívás, 
otthonosságérzet, rejtőzködés) érdeké-
ben.  
A már tanult történelmi korszakokhoz 
kapcsolódó művészettörténeti korsza-
kok jellemző stíluselemeinek megis-
merése.  

Mai korunkra jellemző, értelme-
sen használható tárgy tervezése 
és létrehozása tudatos anyag és 
eszközhasználattal (pl. nemeze-
lés, hímzés, szövés, fonás, agya-
gozás, bőrmunka). 
Korong nélkül készülő, adott 
funkcióra alkalmas egyszerű 
agyagedény készítése az alkal-
mazott technikából adódó önálló 
tervezés alapján (pl. homok-
edény, könyökedény, papírhen-
ger oldalához csigákból épített, 
kész edény üregébe préselve). 
 
A minta felhasználása tárgyak 
díszítésére választott célok érde-
kében különböző technikák fel-
használásával (pl. krumpli, papír 
nyomat; stencil/sablon, filctoll, 
textilfestés). 
 
A tárgyi kultúra   jellemzőinek, 
egyedi vonásainak kiemelése ál-
tal szerzett információk és inspi-
rációk felhasználásával, építmé-
nyek, terek, tárgyak átalakítása 
választott eszközökkel (pl. rajz, 
festés, kollázs, montázs, vegyes 
technika), személyes igények-
nek megfelelően. 
 
A tervezés során kísérletezés és 
többféle ötlet felvetése és vizuá-
lis rögzítése, az ötletek és a ter-
vezési folyamat szöveges bemu-
tatása egyénileg és csoportmun-
kában is. 
 
 
A megismert stíluselemek fel-
használása a tanuló valós kör-
nyezetében található valós terek, 
áttervezésére. 
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Magyar nemzeti jelképpé vált épüle-
tek és műalkotások (pl. Országház,  
Szabadságszobor, Budai vár épület-
együttese stb.) megismerése. 
 
Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. 
kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közle-
kedési, konyhai eszköz, bútor) külön-
böző történeti korokban, és földrajzi 
helyeken való megjelenésének össze-
hasonlító vizsgálata adott szempontok 
mentén (pl. funkció, anyag, forma, dí-
szítés, környezetkárosítás) 
 
Szokatlan, egyéni funkcióra (pl. álom-
kép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság 
elszívás”, okosítás) alkalmas tárgy ter-
vezés. 
 
Csomagolás tervezése, kivitelezése 
valós vagy képzeletbeli tárgy, dolog 
számára a tárgy legfontosabb sajátos-
ságainak (pl. forma, anyag) vizuális 
érzékeltetésével. 
 
Hulladékanyagokból új funkcióval 
bíró tárgyak tervezése, kivitelezése va-
lós vagy elképzelt funkció teljesítése 
érdekében 
Adott, környezet (erdő, vízpart, park, 
szoba) átalakítására, új funkcióval 
való megtöltésére.  
 
Magyarország építészetének megis-
merése érdekében adott funkciójú épü-
letek (hidak, tornyok, kastélyok stb.) 
képeinek gyűjtése, a képi információk 
felhasználása sík- vagy térbeli alkotás-
ban, egyénileg vagy csoportmunká-
ban. 
 

Idegenvezető séta Budapest ne-
vezetességei közt a tanulók 
egyéni vagy páros felkészülésé-
vel. 
 
A vizsgálat eredményeinek rész-
letes szöveges és vizuális bemu-
tatása (pl. tabló, prezentáció for-
májában). 
 
A tárgy létrehozása egyénileg 
vagy csoportmunkában, hulla-
dékanyagok felhasználásával, 
valamint a tervezési folyamat 
dokumentálásával (pl. rajzok, 
képes inspirációk gyűjteménye, 
fotósorozat). Rajzos használati 
utasítás készítése.  
Pl. a mobiltelefon, szemüveg, 
sütemény, hétmérföldes csizma, 
élet vize becsomagolása. 
Pl.  flakonokból és egyéb kiegé-
szítő elemekből fantasztikus jár-
művek tervezése, modellezése. 
Pl. fantasztikus kalandpark, sza-
baduló szoba terv, makett készí-
tése berendezéssel egyéni vagy 
csoportmunkában. 
 
Pl. legtöbb terhet elbíró híd épí-
tése csoportban, adott távolságú 
“szakadék” fölé két a/3-as mű-
szaki rajzlapból, a legmagasabb 
torony felépítése egy rajzlapból, 
kifejező képalkotás valós ma-
gyar építmény témájában). 

Kulcsfogalmak funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 
építészet, műemlék, műemlékvédelem 
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hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi 
tárgy, formaredukció, motívum, technológia 
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézete 

Ajánlott művek:  
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Fejlesztési terület 

5. Vizuális művészeti jelenségek 

Alkotások, stílusok, személyes vizuális tapasztalatok 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak  

Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, attitű-

dök  
Vizuális művészeti alkotások megfi-
gyelése, és egyéni véleményformálás 
során az objektív és szubjektív megál-
lapítások szétválasztása, a látvány lé-
nyeges, egyedi művészettörténeti kor-
szak jellemzőinek felismerésével és 
személyes gondolatok megfogalmazá-
sával.   
 
 
 
A történelem tantárgyból már megis-
mert művészettörténeti korokban (pl. 
ókor, középkor, XVII-XVIII. század, 
XIX-XX. század) készült vizuális al-
kotások elemző összehasonlítása (pl. 
történelmi háttér, téma, műfaj, létreho-
zás szándéka, figurativitáshoz való vi-
szony, kifejezőeszközök használata 
szerint), és inspiratív felhasználása az 
alkotás során.  
 
 
 
 
Különböző jellegű, stílusú látványok 
(pl. tárgyfotó, néprajzi motívum, film 
képkockája), vizuális alkotások (pl. fi-
guratív/non-figuratív festmény, instal-
láció) adott részeinek, részleteinek 
meghatározott célú, személyes kiegé-
szítése, rekonstruálása a személyes ki-
fejezés érdekében, a jellemző vizuális 
jegyek tudatos használatával. 
 

 Látványt, vizuális jelenségeket, 
műalkotásokat önállóan is pon-
tosan, részletgazdagon szövege-
sen jellemez, bemutat. Megfo-
galmazza személyes viszonyulá-
sát, értelmezését adott vagy vá-
lasztott művész alkotásai, társa-
dalmi reflexiói kapcsán. 
A történelem tantárgy keretében 
feldolgozott korszakok egy-egy 
jellemző műalkotásának, tárgyá-
nak, díszítő stíluselemének fel-
használásával kifejező képalko-
tás, plasztikus mű, vagy újraér-
telmezett tárgy készítése. (pl. fe-
kete alakos vázakép stílusában 
modern olimpiai sportág megje-
lenítése, timpanon forma kitöl-
tése jelen korunkra jellemző té-
májú csoportképpel). 
 
Hiányos vizuális alkotások pl. 
festmények, grafikák fotóinak 
kiegészítése az eredeti  technika 
és stílus követésével. 
 
 
 
Az elképzelések bemutatása és 
vizuális megjelenítése érdeké-
ben többféle forrásból (pl. 
könyvtár, internet, valóság) vi-
zuális információk, képi inspirá-
ciók gyűjtése és megfelelő al-
kotó felhasználása egyénileg és 
csoportmunkában. 

Megismerő-és befogadó-
képesség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképes-
ség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, 
önszabályozás 
Kritikai gondolkodás 
Esztétikai érzék 
Térérzékelés, formaazo-
nosság 
Motiváció 
Ábrázolástechnikai 
készségek 
Az alkotás örömének át-
élése, erős érzelmi azo-
nosulás 
Képesség a szemlélő-
désre, befogadásra 
Érdeklődés, kíváncsiság 
a látható jelenségek iránt 
Látási és láttatási képes-
ségek, vizuális kommu-
nikáció 
Vizuális memória 
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megkö-
zelítés 
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Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi 
vagy médiaélmény, tanulók által közö-
sen kitalált történet, személyes él-
mény) illeszkedő figurák, karakterek, 
terek, tárgyak, helyzetek, történet rész-
letes elképzelése, korábbi személyes 
vizuális tapasztalatok, emlékek inspi-
ratív felhasználásával.  
 
Szokatlan szituációkban (pl. korláto-
zott mozgás, színes szemüveg, bekö-
tött szem) különböző érzetek (pl. moz-
gás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) 
kapcsán keletkező belső képek megfi-
gyelése.  Nem konvencionális felada-
tok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötle-
teit rugalmasan alkalmazva megoldást 
talál. 
A térmegjelenítés különböző művé-
szettörténeti korokban használt lehető-
ségeinek (pl. kiterített tér, frontális né-
zet, takarás, egy iránypontos perspek-
tíva, fordított perspektíva) megfigye-
lése, megismerése, műalkotások alap-
ján.  
 
Példák alapján időbeli változások, tör-
ténések vizuális megjelenítésének 
megkülönböztetése (pl. folyamatábra, 
képregény, storyboard, fotósorozat, 
film).  

 
Egyéni ötletek megjelenítése 
többféle vizuális eszköz rugal-
mas alkalmazásával (pl. vegyes 
technika, festék, szén, kollázs, 
fény, fotó, fotómanipuláció). 
 
Az egy iránypontos perspektíva 
egyszerű szabályainak megis-
merése, és az ismeretek felhasz-
nálása kitalált tér ábrázolására 
épülő alkotó munkában. 
 
Egy rövid történés (pl. teafőzés, 
pizza evés, tornasorba rendező-
dés), időbeli változás, folyamat 
(pl. jég olvadása, vihar köze-
ledte, almacsutka fonnyadása) 
vagy saját történet rögzítése a 
választott médium sajátosságai-
nak figyelembevételével, egyé-
nileg vagy csoportban. 

Kulcsfogalmak 
 

klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészet-
történeti korok, stílus 
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelení-
tés 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vi-
zuális megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

Ajánlott művek: Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, debreceni Nagytemplom, 
Erektheion, fertődi Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, Hundertwasser épületei, 
festményei, Istar-kapu, jáki bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, 
Kheopsz piramisa, Notre-Dame székesegyház-Párizs, nyírbátori református 
templom, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, pisai dóm, Pollack Mihály: 
Magyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Stonehenge, Szent Péter 
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bazilika és kollonád, versailles-i palota, Ybl Miklós: Operaház, Szent István 
bazilika, Zikkurat- Úr 
Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, 
Bábel tornya, Írnok szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ab-
lakon keresztül, Csók István: A keresztapa reggelije, Csontváry Kosztka Tiva-
dar: Magányos cédrus, Zarándolklás a cédrushoz, Öreg halász, Nagy Taor-
mina, Mostar, delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, Dürer: Önarckép, 
Izsó Miklós: Táncoló paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a szabadban, 
Michelangelo: Dávid, Sixtus- kápolna freskói, Müron: Diszkoszvető, Munch: 
Sikoly, M.S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, Nofretete fejszobra, Rippl-
Rónai: Kalitkás nő, „kukoricás képek”, Rodin: Gondolkodó, Római portrészo-
bor, Rubljov: Szentháromság, Soós Nóra: Buborékfújó VIII., Szamothrakéi 
Niké, Szinyei Merse Pál: Majális, Szent László legendákat ábrázoló freskók, 
Van Eyck: Arnolfiní házaspár, Van Gogh: Önarckép, Napraforgók, tájképek, 
grafikák, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: Geográfus, Willendorfi vénusz 
Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, 
Lánchíd-Budapest, Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, nagyszent-
miklósi kincs, Szkíta aranyszarvas, Tutanhamon arany halotti maszk 



613 
 

7-8. ÉVFOLYAM 
 

A tantárgy általános céljai: 
A 7-8. évfolyamon a fő hangsúly a képességfejlesztésen van. Az alkotóképességek és 

a befogadó, megismerő képességek fejlesztésén. 
Az alkotóképességek fejlesztése a vizuális művészi kifejezés és a kommunikáció for-

máinak, kifejezési eszközeinek megismerésén és alkalmazásán keresztül történik. A vizuális 
nyelv kifejezési eszközeinek megismerése és fejlesztése e nyelv logikájából következő, egy-
másra épülő egyre bonyolultabb megfigyelési szempontokat és differenciáltabb kifejezési esz-
közöket igénylő feladatsorokra épül. De emellett nagyon fontos, hogy teret kapjon az ösztönös 
önkifejezés lehetősége is. 

A befogadó, megismerő képességek fejlesztése egyrészt a valóság, a természet, az em-
beri környezet megfigyelése elemzése, másrészt a képzőművészeti alkotások megismerése, 
elemzése során valósul meg. A különféle stílusirányzatok megismerése a kronológiai sorrendet 
követi és szinkronban van tantárgy tematikájával, de a hangsúly nem a teljességen, az időrend 
pontos betartásán van, hanem azon, hogy egy adott témához, feladathoz kapcsolódó műalkotá-
sokat ismerjük meg, elemezzük és ezek tanulsága, közvetve épüljön be a diákok munkáiba. A 
cél tehát nem egy rendszerezett művészettörténeti képzés, hanem az, hogy egy-egy probléma, 
feladat kapcsán vizsgáljuk meg, hogy hogyan látták, hogyan oldották meg ezt a problémát pl. a 
XIX. században. A képzőművészet történetének megismerése során az adott kultúra, vagy kor-
szak társadalmi, gazdasági életének összefüggésében vizsgáljuk az épületeket, műalkotásokat. 
Az alkotóképességek fejlesztése a vizuális művészi kifejezés és a kommunikáció formáinak, 
kifejezési eszközeinek megismerésén túl egyre fontosabb szerepet kap a személyes útkeresés. 
A tantárgy feladata az egyéniség keresésének segítése, a vizuális kultúra példáinak bemutatásán 
keresztül egyfajta követhető stílus, mintaválaszték felkínálása. Az azonosulás az alkotómunka 
elmélyült állapotában megy végbe a legkönnyebben, ezért a tudatos vizuális önkifejezés tág és 
minél önállóbb választási lehetőségeit kell felkínálnia A rajzi, a festői, a szobrászi munka mel-
lett teret kell adnunk a korosztály érdeklődésének homlokterében álló alkalmazott grafikai ter-
vezési és tárgytervezési, konstruálási feladatoknak. 
A befogadó, megismerő képességek fejlesztése továbbra is a valóság, a természet, az emberi 
környezet megfigyelése elemzése, és a képzőművészeti alkotások megismerése, elemzése során 
valósul meg, de fontos szerepet kap a tágabb összefüggések, a tendenciák felismerése. 
Átfogó célként kitűzött eredmények a 7-8 osztályban 
 

– A legfontosabb sík és térbeli kifejezőeszközök (szín, forma, faktúra, ábrázolási 
rendszerek stb.) kompozíciós elvek, szerkesztési eljárások ismerete és alkalma-
zása. 

– A megfigyelés, leírás, elemzés, értelmezés, ítéletalkotás képessége a használati 
tárgyak és műalkotások elemzésében. 

– Természeti és mesterséges környezetünk látványainak, vele kapcsolatos érzel-
meinek, elvont gondolatainak kifejezése síkban és térben, különböző műfajok 
és technikák kifejezőeszközeinek felhasználásával. 
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– A művészettörténet nagy korszakainak, jelentős művészeinek és kiemelkedő al-
kotásainak ismerete, elemzése, értelmezése, egyéni vélemény megfogalmazása. 

– Hagyományos és modern vizuális eszközök, technikák ismerete és az egysze-
rűbbek használata. 

– A vizuális kommunikáció képi világának sajátosságai, informatív, értelmező, 
magyarázó, meggyőző szerepének ismerete. Egyszerűbb kifejezőeszközeinek 
alkalmazása. Adott álló-vagy mozgóképi megjelenéseknek egyéni elképzelés 
szerinti átértelmezése. 

– Használati tárgyak, eszközök, épületek formai és funkcionális értelmezése, 
elemzése. Egyszerű tárgyak, terek tervezése. 

– A tervezés elveinek (használhatóság, gazdaságosság, anyag, szerkezet, meg-
munkálás) önálló alkalmazása az egyszerűbb formák, épületek tervezésénél. 

– Jártasság egy kézműves technikában, a szerelés, építés, modellezés műveletei-
ben. 

 
 
A vizuális kultúra fejlesztési területei, témakörei: 

1. Vizuális művészeti jelenségek -- Alkotások, stílusok, személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 

2. Szín – forma – kompozíció – ritmus 
3. Időbeli és térbeli viszonyok 
4. Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
5. Környezet—Technológia és hagyomány 
6. Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 
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Fejlesztési terület: 
1.Vizuális művészeti jelenségek—
Alkotások, stílusok, személyes vizu-
ális tapasztalat és reflexió 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem: történeti korok, korszakok. 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák eltérő 
szemléletmódjának felismerése. 
Természetismeret: Az ember természettel való kapcsolatá-
nak hatása és változása. 
A természeti és épített környezet. 

Ismeretek és fejlesztési 
feladatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak  

  Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

Adott vagy választott – 
klasszikus, modern, kortárs 
– művészettörténeti korban, 
stílusban készült alkotások, 
építmények összehasonlító, 
elemzéséből származó ta-
pasztalatok megfigyelése, 
elemzése. és felhasználása 
az alkotás során.  
 
Különböző művészettörté-
neti korokban, stílusokban 
készült alkotásokat, építmé-
nyeket összehasonlít, meg-
különböztet és összekap-
csol más jelenségekkel, fo-
galmakkal, alkotásokkal. 
 
 
Megfogalmazza személyes 
viszonyulását, értelmezését 
adott vagy választott mű-
vész alkotásai, társadalmi 
reflexiói kapcsán. 
Művészeti élmények (pl. 
zene, színház, mozgás, mé-
diajelenség) vizuális megje-
lenítése, átírása.  
 
 
 

Az adott témához társított korszakra, 
stílusra jellemző elemek, karakter 
felhasználásával vagy hangsúlyozá-
sával fantáziát, belső képeket, intuí-
ciót felhasználó feladatok megol-
dása (pl. művek átdolgozása, para-
frázis készítése, társasjáték, számító-
gépes játék tervezése, prezentáció, 
színházi, filmes látványterv, iro-
dalmi, zenei illusztráció). 
 
Különböző korból és kultúrából 
származó művek csoportosítása kü-
lönböző szempontok (pl. műfaj, 
technika, kifejezőeszköz, tériség, mű 
célja) szerint. 
 
Mit mondanak a mai ember számára 
az akkor készült alkotások? 
 
Önkifejező alkotás különböző esz-
közökkel (pl. festés, kollázs, instal-
láció, fotó, rövidfilm)  A megjelení-
tés rövid szöveges értelmezése. 
 
Műalkotások gyűjtése  (pl. tabló, 
prezentáció) egyénileg vagy cso-
portmunkában. A gyűjtemények be-
mutatása, vitatható műalkotások 
kapcsán az érvelés gyakorlása. 
 

Megismerő-és befogadóképes-
ség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképesség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, önsza-
bályozás 
Kritikai gondolkodás 
Esztétikai érzék 
Térérzékelés, formaazonosság 
Motiváció 
Ábrázolástechnikai készségek 
Az alkotás örömének átélése, 
erős érzelmi azonosulás 
Képesség a szemlélődésre, be-
fogadásra 
Érdeklődés, kíváncsiság a lát-
ható jelenségek iránt 
Látási és láttatási képességek, 
vizuális kommunikáció 
Vizuális memória 
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megközelítés 
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Elvont fogalmak (pl. hűség, 
szabadság, harmónia, zsar-
nokság, szorongás) változa-
tos vizuális megjeleníté-
sére.  
 
 
 
Példaként korábban látott 
műalkotás stílusjegyeit fel-
használva önálló alkotó-
munka más elvont fogalom 
megjelenítése céljából. 
 
 
 
 
 
Nem konvencionális fel-
adatok kapcsán egyéni el-
képzeléseit, ötleteit rugal-
masan alkalmazva megol-
dást talál. 
 
 
 
A XIX-XX. századi magyar 
művészet legjelentősebb al-
kotásainak megismerése 
(Barabás, Borsos, Csont-
váry, Madarász, Munkácsy, 
Paál stb.).  

Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, 
Caravaggio, Chagall, Csontváry, 
Dali, Escher, Giacometti, Giotto, 
Haring, Michelangelo, Modigliani, 
Monet, Moor, Munkácsy, Remb-
randt, Shiota, van Gogh, Vasarely, 
Vermeer) vagy választott stílus (pl. 
bizánci, expresszionizmus, gótika, 
impresszionizmus, pop-art, rene-
szánsz, szürrealizmus) jellemzőinek, 
stílusjegyeinek összegyűjtése és a 
gyűjtött információk felhasználása 
játékos alkotó feladatokban (pl. mű-
faj vagy médium csere, életműbe 
illő „hamisítvány” kreálása, öltözet 
kollekció tervezése) 
 
Adott látvány, tárgy együttes (pl. 
félhomály, ellenfény, alulnézet, leta-
kart beállítás, felborult pad, kiborult 
kuka,) vizuális ábrázolása (pl. fotó, 
rajz, festés, plasztika), majd a lát-
vány kiegészítése, továbbgondolása 
választott vizuális alkotások (pl. 
Matisse: Csendélet kék asztalon, 
Munch: Sikoly, Vermeer: Geográ-
fus,) képi elemeinek felhasználásá-
val a személyes mondanivaló érdek-
ében (pl. a felborult padtól megré-
mült lány)  
 
Egy-egy alkotáshoz televíziós mű-
veltségi vetélkedők stílusában válto-
zatos tesztkérdések írása egyénileg 
vagy csoportban. Egyéni felkészülés 
után a vetélkedő eljátszása 

Kulcsfogalmak: képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művé-
szi kifejezés, parafrázis, vizuális napló, látványterv, vizuális átírás, kiemelés 
eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

Ajánlott művek: Építmények: Gaudi: Sagrada Familia, Gropius: A Bauhaus központi épülete,  
Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, Makovecz Imre épületei, Pollack Mihály: N   
Steindl Imre: Országház 
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Képzőművészeti alkotások: Baldessari: Stonehenge 2005, Barabás Miklós 
portréfestményei, Bernáth Aurél: Tél, Borsos József: Nemzetőr, Bosch: A hét 
főbűn, Brueghel: Vakok, Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, Caravaggio: 
Szent Máté elhivatása, Fáraó vadászaton-thébai falfestmény, Gauguin: Mi új-
ság? (Tahiti nők), Giacometti: Erdő, Giotto: Szent Ferenc élete, Kandinszkij: 
Sárga piros kék, La Tour: A születés, Madarász Viktor történelmi festményei, 
Man Rey: Ajándék, Massaccio: Szentháromság, Markó Károly tájképei, Ma-
tisse: Csendélet kék asztalon, Mányok Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Marcus Au-
relius lovasszobra, M.C. Escher grafikái, Memling: Jelenetek Mária életéből, 
Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, Modigliani: Jeanne Hébuterne sárga puló-
verben, Monet: A felkelő nap impressziója, Moore: Fekvő figura, Munkácsy 
Mihály: Tépéscsinálok, Ecce homo, Orosz István grafikái, Paál László tájké-
pei, Picasso: Guernica, Avignoni kisasszonyok, Raffaello: Az athéni iskola, 
Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Shiota: Emlékeső, Vermeer: Geográfus 
Egyéb: Dali, Vasarely 
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Fejlesztési terület: 
2. Szín – forma – kompozíció – rit-
mus 

Kapcsolódási pontok 
Fizika: A látás fénytani alapjai. 
A színek érzékelésének fizikai, biokémiai alapjai. 
Festék szín és fény szín. 
Ének-zene: zenetörténeti és zeneirodalmi alapismeretek, a 
ritmus szerepe a zenében. 
Matematika: szimmetria a geometriában 
Természetismeret, biológia: a természeti formák (gyümöl-
csök, termések felépítése, szerkezete) 

Ismeretek és fejlesztési 
feladatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak  

Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

A színek rendszerének 
megismerése. Különböző 
festékek, anyagok, techni-
kák színkeverési eljárásai-
nak megismerése, gyakor-
lati alkalmazása. 
 
 
A színkör - a tiszta színek 
rendszere. 
Alapszínek, elsődleges és 
másodlagos kevert színek 
rendszerének ismerete. 
Színkontrasztok: magában 
való, hideg-meleg, sötét-vi-
lágos 
 
 
 
 
 
A látvány pontos megfigye-
lése, értelmezése. A termé-
szetes formák formakarak-
terének tanulmányozása. 
 
A formák egymáshoz vi-
szonyított aránya, a képhez 
viszonyított aránya: képki-
vágás, kompozíció 
 

Kevés színből sokféle árnyalat és fe-
lület létrehozása. 
Különböző anyagok, eszközök, 
technikák, ecsetkezelés, vonalveze-
tés, felületképzés kipróbálása. (Kü-
lönböző alapozott és alapozatlan pa-
pírok, színes ceruza, viaszkréta, zsír-
kréta, vízfesték, tempera, színes pa-
pír.) 
A színekről tanultak alkalmazása a 
rajzi feladatok során. 
Az elkészült színkompozíciók tér-
konstrukcióba építése: alapforma a 
kocka 
 
Színes tanulmányrajz egyetlen for-
máról (alma, körte), kép és forma 
aránya, forma és háttér viszonya, fe-
lület és forma kapcsolata. 
Csendélet festése gyümölcsökből. 
Kifejező képalkotás. 
Elemző tanulmányrajzok készítése. 
 
A minta felhasználása tárgyak díszí-
tésére választott célok érdekében kü-
lönböző technikák felhasználásával 
(pl. krumpli, papír nyomat; sten-
cil/sablon, filctoll, textilfestés). 
Szín- és forma-szimbolikára épülő 
színpadi előadás létrehozása cso-
portmunkában. (díszlet, kosztüm, 

Megismerő-és befogadóképes-
ség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképesség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, önsza-
bályozás 
Kritikai gondolkodás 
Esztétikai érzék 
Térérzékelés, formaazonosság 
Motiváció 
Ábrázolástechnikai készségek 
Az alkotás örömének átélése, 
erős érzelmi azonosulás 
Képesség a szemlélődésre, be-
fogadásra 
Érdeklődés, kíváncsiság a lát-
ható jelenségek iránt 
 
 
Látási és láttatási képességek, 
vizuális kommunikáció 
Vizuális memória 
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megközelítés 
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A kép kifejezőerejének fo-
kozása (Színek, formák 
szubjektív érzések szerinti 
átírása, színhangulatok, for-
makarakterek.) 
 
Összetettebb formájú ter-
mések vizsgálata (A forma 
alakja, belső szerkezete, 
fölépítése, forma és funkció 
kapcsolata)  
 
A megismert formák, for-
marészletek stilizált, deko-
ratív alkalmazása (Kompo-
zíció, szín- és formaritmus, 
szimmetria, képi egyensúly 
ismerete) 
 
Tanult irodalmi, zenei, és 
médiaélmények (pl. mese, 
vers, zenemű, animációs 
film) vagy saját történet 
fontos helyszíneinek és sze-
replőinek megjelenítése. 

mozgás, színes fény, hanghatások, 
zene) 

Kulcsfogalmak: Alapszínek, elsődleges és másodlagos kevert színek. Semleges színek, tarka szí-
nek. Színkontrasztok: hideg-meleg, sötét-világos kontraszt. Térkonstrukció, tér-
alakítás. Ritmus, szimmetria, képi egyensúly. 
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Fejlesztési terület: 
3. Időbeli és térbeli viszonyok 

Kapcsolódási pontok: 
Matematika: Méretezés. Gondolatmenet követése. Műve-
leti sorrend. Absztrahálás, konkretizálás. Rendszeralkotás: 
elemek elrendezése adott szempontok szerint.  Síkbeli és 
térbeli alakzatok. 
Szerkesztési szabályok ismeete, alkalmazása.Vetületi áb-
rázolás. 
Földrajz: A természeti környezet és a kultúra összefüggé-
sei. 

Ismeretek és fejlesztési 
feladatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak  

  Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

Példák alapján a tér és idő 
valós érzékelésének, látvá-
nyának, törvényszerűségei-
nek megfigyelése és össze-
vetése a különböző korok 
teret és időbeliséget ábrá-
zoló, megjelenítő módjai-
val, (pl. ókori egyiptomi, 
középkor, reneszánsz, ba-
rokk, impresszionizmus, 
XX-XXI. század művészeti 
törekvései). 
 
 
Egy iránypontos perspek-

tíva szabályainak meg-
ismerése. 

 
 
 
A két iránypontos perspek-
tíva szabályainak megisme-
rése.  
 
  
Egyméretű axonometria 
felhasználásával készült, ir-
reális tereket bemutató mű-
alkotások (pl. Vasarely, 

A barokk kastélyok térrendszerének 
vizsgálata, az épület és környezet 
kapcsolata: barokk kastély és kert 
tervezése (alaprajz, makett készí-
tése) 
 
A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, 
vágyott szoba, metróállomás) ábrá-
zolása az egy iránypontos perspek-
tíva szabályaival.  Az elkészült alko-
tások, rajzok kiegészítése (pl. szemé-
lyes szöveggel, saját fotóval, kép-
részlettel, műalkotások szereplőivel). 
 
A két iránypontos perspektíva alkal-
mazása szögletes testek rajzi megje-
lenítésében. 
 
Illuzórikus térkonstrukció alkotása 
axonometrikusan rajzolt kockák, ha-
sábok variációiból egy adott négy-
zetrács-rendszerben számítógéppel 
vagy manuálisan. 

Megismerő-és befogadóképes-
ség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképesség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, önsza-
bályozás 
Kritikai gondolkodás 
Esztétikai érzék 
Térérzékelés, formaazonosság 
Motiváció 
Ábrázolástechnikai készségek 
Az alkotás örömének átélése, 
erős érzelmi azonosulás 
Képesség a szemlélődésre, be-
fogadásra 
 
Érdeklődés, kíváncsiság a lát-
ható jelenségek iránt 
Látási és láttatási képességek, 
vizuális kommunikáció 
Vizuális memória 
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megközelítés 
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M.C. Escher, Orosz István 
művei) szerkezeti elvének 
megfigyelése. 
Kulcsfogalmak: reneszánsz, ábrázoló geometria, ábrázolási rendszer,axonometria, alap-

rajz, alapsík, homloksík , döféspont, egyiránypontos/centrális perspektíva, ho-
rizont, fővonal, egyméretű/ izometrikus axonometria, árnyalat, derítő fény, el-
lenfény, békaperspektíva, csúcsfény, enyészpont/iránypont, Kavallier-axono-
metria, kazettás mennyezet, képsík, kétiránypontos perspektíva, kétméretű/di-
metrikus axonometria, kevert nézőpontú ábrázolás, levegőperspektíva, madár-
távlat, méretperspektíva, merőleges vetítés, metszet, metszetrajz, metszősík, 
Monge-féle vetületi ábrázolás, nézetszerű ábrázolás, nézőpont, nyomvonal , 
palást ,  
barokk atlasz, átlós kompozíció, diszharmónia, díszlet, enteriőr, franciakert, il-
luzionizmus, karzat, kertművészet, lizéna, rizalit, ro-
kokó, stukkó, szekkó/secco, szoborfülke, 
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Fejlesztési terület: 
4. Vizuális információ és befolyáso-
lás – Kép és szöveg üzenete 

Kapcsolódási pontok: 
 
Történelem: történeti korok, korszakok. 
Matematika: A szimmetriáról tanultak 

Ismeretek és fejlesztési 
feladatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak  

Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

Az írás kialakulása, fejlő-
dése. 
Műszaki szabványírás (álló 
és dőlt nagybetűk). 
Tartalom és forma kapcso-
lata a betűtervezésben. 
 
Ritmus, szimmetria és képi 
egyensúly ismerete és al-
kalmazása. 
 
 A nyomtatott és online saj-
tóban (pl. napilap, magazin, 
honlap) alkalmazott fonto-
sabb figyelemvezető, ki-
emelő eljárások értelme-
zése (pl. címrend, betűmé-
ret, tipográfia, szöveg és 
képi illusztráció viszonya, 
képaláírás, linkek, hang-és 
képanyagok)  

 
Nem vizuális információk 
(pl. számszerű adat, abszt-
rakt fogalom) különböző 
célok (pl. tudományos, gaz-
dasági, turisztikai) érdeké-
ben vizuális, képi üzenetté 
alakítása.  
 
A képi ábrázolás és az írás 
kapcsolatának megisme-
rése, az egymást befolyá-

Monogram, ex libris tervezése  
 
Képvers, verskép rajzolása. 
 
A tanultak felhasználása játékos ter-
vező feladatokban (pl. híroldal ter-
vezése az osztály számára, saját pro-
fil tervezése) egyénileg és csoport-
munkában. 
 
A képi üzenet megjelenítése rajz, 
festés, térbeli konstrukció, fotó, 
film, installáció, számítógépes info-
grafika, fényjáték segítségével, és 
saját jelzésrendszer alkalmazásával 
(pl. szubjektív térkép, „hangulathő-
mérő”). 
  
Az adott tartalomhoz, közlési szán-
dékhoz (pl. tanulási szituáció) és a 
személyes érdeklődéshez leginkább 
illeszkedő, kifejező és változatos vi-
zuális eszközökkel prezentáció létre-
hozása, a gondolatok, tervek, véle-
mények, észrevételek bemutatásá-
hoz (pl. tabló, képfolyam, diagram, 
digitális prezentáció). 

Megismerő-és befogadóképes-
ség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképesség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, önsza-
bályozás 
Kritikai gondolkodás 
Esztétikai érzék 
Térérzékelés, formaazonosság 
Motiváció 
Ábrázolástechnikai készségek 
Az alkotás örömének átélése, 
erős érzelmi azonosulás 
Képesség a szemlélődésre, be-
fogadásra 
Érdeklődés, kíváncsiság a lát-
ható jelenségek iránt 
 
Látási és láttatási képességek, 
vizuális kommunikáció 
Vizuális memória 
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megközelítés 
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soló, módosító, erősítő, il-
letve gyengítő hatásának 
vizsgálata. 
Az írás és vizuális kommu-
nikáció szerepe a művé-
szetben és a mindennapi 
életben. 
Kulcsfogalmak: Kép – jel – betű, Műszaki szabványírás (álló és dőlt nagybetűk) 

Monogram, ex libris, képvers, verskép, verbális és vizuális kommunikáció, 
közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 
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Fejlesztési terület: 
5. Környezet—Technológia és ha-
gyomány 

Kapcsolódási pontok: 
Történelem: történeti korok, korszakok. 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák eltérő 
szemléletmódjának felismerése 

Ismeretek és fejlesztési 
feladatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak  

Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

A történeti korok tárgyainak 
és a modern design tárgyak-
nak a jellemzői. Forma és 
funkció vizsgálata.  
 
Személyes tárgyak (pl. öltö-
zék, fontos tárgyak, közvet-
len otthoni környezet) elem-
zése.  
 
Lakóhelyének (vagy a ma-
gyar népművészeti tájegy-
ségek egyikének) jellemző 
díszítőmotívumait felhasz-
náló, önállóan gyűjtött ins-
pirációs forrás segítségével 
mintatervezés különböző 
léptékben.  
 
Épített terek, téri helyzetek 
(pl. klasszikus és modern 
épület, labirintus, térinstal-
láció) elemző vizsgálata.  
 
A közvetlen környezet hasz-
nos átalakítása érdekében 
konkrét probléma feltárása, 
elemzése (pl. térhasznosítás 
az iskolaudvaron) 
 
Adott koncepció figyelem-
bevételével, tudatos anyag- 

Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 
segítségével (pl. metszetrajz, vetü-
leti ábrázolás) a saját tervek megje-
lenítése szabadkézi rajzban. 
 
Megjelenítés a személyes stílus ér-
zékeltetésével tetszőlegesen válasz-
tott eszközökkel (pl. stíluslap, divat-
rajz). Tárgyak átalakítása, átterve-
zése meghatározott célok (pl. véde-
lem, álcázás, stílusváltás) érdekében 
 
A minta felhasználása a környezet-
alakításban (pl. festett faldekoráció 
tervezése, szék díszítése). 
 
Kísérletezés a tér megjelenítésének 
lehetőségeivel (pl. 2D-ből 3D meg-
jelenítés: pop-up technika, papír-
plasztika, makett készítése, 3D-ből 
2D megjelenítés: épület fotói alapján 
alaprajz „rekonstrukció”). 
 
Játékok tervezése, felfestése az isko-
laudvarra és folyosókra. Az ötletek 
vizuális rögzítése, majd a végleges 
megoldási javaslat kidolgozása, mo-
dellezése és bemutatása egyénileg és 
csoportmunkában. Az adott cél érde-
kében folyó tervezési folyamat lépé-
seinek dokumentálása. 
 

Megismerő-és befogadóképes-
ség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképesség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, önsza-
bályozás 
Kritikai gondolkodás 
Esztétikai érzék 
Térérzékelés, formaazonosság 
Motiváció 
Ábrázolástechnikai készségek 
Az alkotás örömének átélése, 
erős érzelmi azonosulás 
Képesség a szemlélődésre, be-
fogadásra 
 
Érdeklődés, kíváncsiság a lát-
ható jelenségek iránt 
Látási és láttatási képességek, 
vizuális kommunikáció 
Vizuális memória 
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megközelítés 
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és eszközhasználattal tár-
gyakat, tervez és hoz létre, 
egyénileg vagy csoport-
munkában is; 

Személyes tárgy (pl. fülhallgató, 
toll, telefontok) áttervezése a funk-
ció megtartásával, ugyanakkor sajá-
tos szempontok érvényesítésével (pl. 
abszurd vagy természet inspirálta 
formaalakítás, tárgy a távoli jövő-
ből) 

Kulcsfogalmak: építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció ösz-
szefüggései 
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Fejlesztési terület: 
6. Médiumok sajátosságai—Médiu-
mok jellemző kifejezőeszközei 

Kapcsolódási pontok: 
Fizika: optika, fénytan, színtan 
Irodalom: fogalmazási alapismeretek (bevezetés, tárgya-
lás, befejezés) 
Ének-zene: zenei alapismeretek 

Ismeretek és fejlesztési 
feladatok 

Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak  

Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

A mozgókép működésének, 
a mozgás illúziókeltésének 
és kezdeti animációs filmek 
technikatörténeti hátterének 
megismerése. (pl. 
Muybridge, Lumiere, 
Funny faces). 
 
Vizuális megjelenések, ké-
pek, mozgóképek, média-
szövegek vizsgálata, össze-
hasonlítása során feltárt kö-
vetkeztetéseit megfogal-
mazza, és alkotó tevékeny-
ségében felhasználja, egyé-
nileg és csoportmunkában 
is; 
 
Vizuális megjelenítés során 
egyénileg és csoportmunká-
ban is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyen-
súlyteremtés vizuális esz-
közeit. 
 
Látványok, képek, média-
szövegek, történetek, szitu-
ációk feldolgozása kapcsán 
személyes módon kifejezi, 
megjeleníti felszínre kerülő 
érzéseit, gondolatait, asszo-
ciációit; 

Animált kép illetve animációs kisfil-
mek  készítése rajzokból vagy fotók-
ból. 
 
Példák alapján a technikai képalkotó, 
digitális médiumok (pl. sajtófotó, 
híroldal, blog, filmetűd, klip, vide-
óinstalláció) hétköznapi kommuni-
kációs, továbbá személyes és művé-
szi kifejező szándékának összeha-
sonlítása. 
 
Tájékoztatást, meggyőzést, figye-
lemfelkeltést szolgáló rajz, fest-
mény, báb, fotó, videó készítése. 
 
Példák alapján a mozgókép működé-
sének értelmezése (pl. időszervezés, 
képkivágás/kameramozgás, plán, 
hanghatás) majd kreatív alkalmazása 
összetett feladatokban (pl. 
storyboard készítése megadott kép-
kockából kiindulva, rövidfilm készí-
tése megadott fogalomból vagy fotó-
ból kiindulva), mely a médium sajá-
tos (nyelvi) működésének felismeré-
sét célozza meg. 

Megismerő-és befogadóképes-
ség 
Alkotóképesség 
Problémamegoldóképesség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, önsza-
bályozás 
Kritikai gondolkodás 
Esztétikai érzék 
Térérzékelés, formaazonosság 
Motiváció 
Ábrázolástechnikai készségek 
Az alkotás örömének átélése, 
erős érzelmi azonosulás 
Képesség a szemlélődésre, be-
fogadásra 
Érdeklődés, kíváncsiság a lát-
ható jelenségek iránt 
Látási és láttatási képességek, 
vizuális kommunikáció 
Vizuális memória 
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműködés 
Több nézőpontú megközelítés 
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Kulcsfogalmak: címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kamera-
mozgás, állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, camera obscura vagy 
lyukkamera 
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ÉNEK-ZENE 

 
Zenei fejlesztésünk alapelvei 
 A zenei kultúra célja megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, 
sokféle tevékenységen keresztül lehetőséget adni számukra a zene élményt nyújtó megismeré-
séhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ez a terület elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem 
a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 
 A zenei nevelés a komplex személyiségfejlődés az identitástudat kialakulása szempont-
jából kiemelkedő fontosságú. A művészetek és azon belül a zene olyan nyelvezet, olyan kife-
jezési mód, amely a gyerekeknek képes tartalmakat, érzelmeket, gondolatokat, kultúrákon át-
ívelő, egyetemes értékeket közvetíteni szavak és bármilyen vizualitás nélkül. Egyedülállóan 
szólítja meg és mozgósítja a gyermekek érzelmi energiáit, fejleszti belső látásukat, asszociációs 
képességüket, fantáziájukat. Emellett eszközt is ad a kezükbe ahhoz, hogy megélhessék a más-
hogy nehezen kifejezhető, átélhető érzelmeiket. A zenei neveléssel a gyerekek identitásának 
alakulását is támogatjuk, megerősítjük, hiszen a magyar zenekultúra évszázados hagyománya, 
a magyar dallam- és népdalkincs, valamint zenei örökségünk megismerése révén kialakul és 
tudatosodik saját zenei anyanyelvük. Ennek révén pedig értelmileg és érzelmileg egyaránt job-
ban kötődnek majd hazájukhoz.  
 A zenei készségek fő területei az előadó, befogadó és alkotó készségek és képességek. 
Ezek fejlesztésének célja, hogy a tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják 
és azokkal képesek legyenek újat alkotni. Olyan tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, ame-
lyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, amik fejlesztik a tanulók zenei 
érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és ma-
gabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát, kreativi-
tását és zenei fantáziáját.  
 A zenei fejlesztés által speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is 
fejlesztünk, melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is. Ez a transzferhatás ki-
emelten fontos, hiszen a gyerekek jövőbeni boldogulását, a tanulásban való sikeresebb helytál-
lásukat is elősegítjük. A zene rekreációs hatása sem mellékes számunkra. Ha már kisgyermek-
kortól közel visszük őket a zenéhez, ha lehetővé tesszük számukra, hogy egyre magabiztosab-
ban tájékozódjanak a zene világában, és egyre igényesebb és tudatosabb zenei fogyasztók is 
legyenek, azzal az egészséges lelkületű felnőtt életüket is megalapozzuk. 
 Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek 
üzenetét, és megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori 
sajátosságokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza. Zenei nevelésünk a Kodály Zoltán által 
megalkotott filozófiát követi, és tevékenység központú módszereket alkalmazunk.  
 Az ének-zenei nevelés fontos célja a komplex élményátadás. Ezért az életkori sajátos-
ságokhoz igazodó változatos tevékenységeken keresztül vonjuk be a zenélésbe a gyerekeket. 
Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, tánctanulás, a zenei anyaghoz kapcsolódó dramatikus 
előadások létrehozása és az órán kívüli gyűjtőmunka. A közös éneklések, zenélések hozzájá-
rulnak a személyiség egészséges fejlődéséhez, segítik a másokkal való együttérzést, a harmo-
nikus együttműködést, erősítik a közösségi összetartozás érzését, támogatják az önkifejezés, az 
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önismeret belső késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett ta-
pasztalatok elvezetnek a zenei remekművek befogadásához. A zenepedagógiai tevékenység je-
lentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei környezetre is, segít megérteni és feldol-
gozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük 
a művészi értékeket. Az élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő talál-
kozáskor, vagy az iskolai kóruséneklésben. A gyerekek saját „kedvenc” dalaikat is behozhatják, 
ezeken keresztül remek alkalom kínálkozik a kortárs zenék elemzésére is. Foglalkozunk a kü-
lönböző zenei stílusokkal, és alkalmat teremtünk a zenei rétegműfajok folyamatosan változó 
jelenségeinek tanulmányozására is.  
Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogal-
mazott kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A pedagógus és a gyerekek együttműködésének kiemelt szerepe van 
az aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és tovább-
fejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását a 
ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja, és így a tanulásból adódó sike-
resség egyben élményként jelenik meg. Ennek a rendszeres megélése, megtapasztalása minden 
egyéb tanulási helyzethez pozitívan járul hozzá. 
A kommunikációs kompetenciák: A zene is egy nyelv, és így - az írott és a beszélt nyelvhez 
hasonlóan- létezik zenei anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rend-
szer. Ezek feldolgozása azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az 
anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhí-
tésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés, 
mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A 
kommunikációs készségek elmélyülését segíti elő a zeneművek elemzése, amely által a tanuló 
saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket. Megérti a 
zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, mely-
ben aktuálisan hatást gyakorol. Így fejlődik a gyerekek interkulturális érzékenysége is. Megis-
merhetik a zene mindennapi funkcióját, és megtanulják értelmezni a zene médiában történő 
használatát is. 
A digitális kompetenciák: A gyerekek digitális világban élnek, és annak eszközeit használják 
mindennapjaikhoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanulók ilyen 
irányú jártasságára. A mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy a zenei kom-
munikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az info-
kommunikációs kompetenciákat. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A gyerekek rendszeresen megtapasztalják 
az együttműködés hatékonyságát különböző csoportos zenei tevékenységeken, közös éneklé-
seken keresztül. Lehetőségük van véleményük, gondolataik kinyilvánítására a zene segítségé-
vel, alkalmuk van más műveltségterületek tanulásakor a zenét, mint eszközt bevonni a tartal-
mak feldolgozásába vagy prezentálásába. Mások produkciójának meghallgatása, tisztelettel 
való figyelése és teljesítményének elismerése a különböző nézőpontok iránti toleranciát for-
málja. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az ön-
kifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztésében nagy jelentősége van annak, hogy a gyere-
keknek lehetőséget teremtünk arra, hogy a zenét sajátos nyelvként ismerjék fel. Ezzel ugyanis 



630 
 

egy eszközt is adunk a kezükbe, amellyel képessé válnak gondolataik, érzéseik közvetítésére, 
használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való 
ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlő-
déséhez. 
 
Átfogó célok az egyes tanulási szakaszokban 
Az ének-zenei fejlesztés jellemzői az 1-2. évfolyamon: 

- a sok játék és önfeledt éneklés megelőzi az ismeretek tanítását, 
- a zenei elemek tudatosítása késleltetetten jelenik meg,  
- a gyermekjátékok és dalok rendszeresen megjelennek a napközbeni tevékenységek és 

a komplex tanulási folyamatok során, a zenét, mint eszközt is használjuk a tanulás elő-
segítésére, 

- kiemelt feladat az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása és folyamatos gondozása,  
- folyamatos feladat az osztály hangzásának fejlesztése, egységessé tétele és a tiszta in-

tonáció alakítása,  
- fontos, hogy a tanulók a megismert zeneműveket, átélt zenei élményeiket szavakkal, 

rajzzal, tánccal és szabad mozgásos improvizációval kifejezhessék. 
Az ének-zenei fejlesztés legfontosabb céljai az 3-4. évfolyamon 

- kiemelt cél az éneklés megszerettetése, 
- a zenei írás-olvasás elsajátíttatása fokozatosan, életkorhoz igazított lépésekben és fo-

lyamatosan történik, 
- a tanulók jussanak örömteli élményekhez aktív éneklés és zenehallgatás során,  
- fedezzék fel a zenei alkotás örömét kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, ritmikai 

alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által, 
- fejlődjön ritmikai készségük, zenei hallásuk,  
- tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni,  
- zeneirodalmi alkotások megismerése korosztályuknak megfelelő módon,  
- tapasztalják meg az élő muzsikálás szépségét, közös hangverseny látogatással jussa-

nak koncertélményhez, 
- ismerkedjenek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi hangszerek-

kel. 
Az ének-zenei fejlesztés legfontosabb céljai az 5-6. évfolyamon: 

- legfontosabb továbbra is a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés folyamatos jelenléte, 
- cél a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése,  
- a megalapozott zenei képességek továbbfejlesztése,  
- előtérbe helyezzük a tevékenységközpontú zenei megismerést,  
- játékos és kreatív módszerek alkalmazásával segítjük, hogy a gyerekek saját eszköztárukat 

is bővíthessék és tovább fejlődjön képzeletük,  
- ismerkedés a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi hangszerekkel, 
- a zenei anyagban megismert ritmus- és ütemfajták megismerése és gyakorlása,  
- az önkifejezés bátorítása, a tanult zenei elemek és eszközök önálló alkalmazásának segítése, 
- a zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 

elemzése és fokozatosan megjelenik az életkornak megfelelően a zeneművek tágabb törté-
nelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése is,  
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- továbbra is bátorítjuk a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli, rajzos, 
mozgásos kifejezését is, 

- Az alapszintű zenei írás-olvasás eszköz jellegű. Célja, hogy segítse a tanulót az ének-
lésben és a zene, mint univerzális jelrendszer megértésében. A relatív szolmizáció el-
sősorban a tiszta éneklés, az intonáció fejlesztése céljából jelenik meg. A törzshangok 
neveinek ismerete a zene tágabb megértését, a jelrendszerben való logikus gondolko-
dást segíti. 
 

Éves időkeret – Óraszámok 
 
Évfolyam 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 
Alapóraszám 128 128 96 64 

 
A tananyagtartalmakat az Ének-zene tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben, de nem 
tantárgyi keretek között, hanem komplex foglalkozások keretében, integráltan dolgozzuk fel az 
1-6. évfolyamon. 
 
A zenei készségek fejlesztendő fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség. Ezek fejlesztése 
az éneklésen, zenehallgatáson ritmikai és hallásfejlesztési játékokon, gyakorlatokon, valamint a ze-
nei írás és olvasás alapjainak elsajátításán keresztül valósul meg (a fejlesztési területek hat téma-
köre). Az első hat évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a 
témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. A témakörök és a fej-
lesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző témakörben is meg-
jelenik, valamint integráltan más területek tanulásával együtt (pl. anyanyelvi fejlesztés, testnevelés, 
matematika, vizuális kultúra, szociális kompetenciák fejlesztése), ezáltal érvényesül a komplexitás. 
Fejlesztési területek témakörei 

I. Zeneművek/Énekes anyag  
II. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

III. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  
IV. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  
V. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

 
I. Zeneművek/Énekes anyag  
Várható tanulási eredmények az 1-6. évfolyamokon: 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 

− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 
hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

− különböző hangerővel tud énekelni; 
− a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban részt 

vesz; 
− hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 
− ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 
− kézjelről énekel; 
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− belső hallása fejlődik. 
− emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;  
− jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 

hangterjedelemben;  
− elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 
 

Az 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 
− különböző dinamikai szinteken tud énekelni; 
− a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 
− a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban aktívan 

részt vesz; 
− hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 
− hangterjedelme túllép az oktávon. 
− emlékezetből énekel legalább 40 magyar népdalt; 
− emlékezetből énekli a Himnuszt; 
− ismer a tanult magyar népdalokhoz kapcsolódó népszokásokat; 
− előadói készsége tovább fejlődik; 
− érzékeli a lineáris és a vertikális történéseket a zenében. 

 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
−  csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagas-

ságban énekel, törekszik a tiszta intonációra, kifejező, a zene stílusának megfelelő elő-
adásra; 

−  a zenei karaktereket differenciáltan tudja megszólaltatni a népi vagy klasszikus stílusje-
gyeknek megfelelően egyszerű többszólamúságban is; 

− 50+26 új dalt ismer; 
−  emlékezetből énekli a Himnuszt és a Szózatot; 
−  változatosan tudja alkalmazni a tempó és dinamikai, előadási utasításokat (tempo giusto, 

parlando, rubato, piano, mezzoforte, forte); 
−  hangszerkíséretes dalokat énekel, tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével;

  
−  a tanult dalokhoz kapcsolódó dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan részt vesz.

  
 

Fejlesztési terület 
I. Zeneművek/ Énekes 

anyag 

Kiemelt kapcsolódási pontok: 
Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, érthető szövegejtés, kife-
jező artikuláció, verbális kifejezőkészség fejlesztése, magyar törté-
nelmi énekek, irodalmi párhuzamok. 
Matematika: számfogalom erősítése. 
Környezetismeret: természeti képek, évszakok, állatok. 
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Dráma és tánc: népi gyermekjátékok drámai történései, népdal és 
néptánc kapcsolata, hangszeres népzene, a tánc funkciója, Rene-
szánsz táncok, táncformák, zenés játék. 
Vizuális kultúra: a népi tárgykultúra, művészettörténeti stíluskorsza-
kok. 
Testnevelés és, sport: mozgás, helyes légzés, testtartás. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: magyar történeti 
énekek és a magyar történelem párhuzamai, történelmi korok, korstí-
lusok. 

Ismeretek, fejlesztési 
feladatok Ajánlott tartalmak és tevékenységek 

Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, attitű-

dök 
− Magyar 

gyermekdalok és 
népdalok hallás utáni 
megtanulása és 
éneklése;  

− A tanult dalok tiszta 
intonációjának 
fejlesztése az éneklés 
helyes szokásainak 
gyakorlásával, mint 
egyenes testtartás, 
helyes légzés, 
artikuláció, 
szolmizációs 
kézjelről való 
éneklés; 

− A gyermeki világ 
felfedezése a tanult 
dalokban; 

− A kézjel, mint 
jelrendszer ismerete; 

− Szolmizációs 
kézjelről való 
éneklés; 

− A tanult magyar 
népdalok 
meghallgatása tanári 
előadásban, táncházi 
zenében és 
feldolgozott 
formában, melyek 

Mondókák, kiszámolók  
Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – 
pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelyk-
ujjam almafa; Lementem a pincébe; Gyere-
kek, gyerekek, szeretik a perecet 
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, min-
dennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező 
dalok 
Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; 
Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj medve; 
Bújj, bújj zöld ág; Egyenlőre, két kettőre; 
Egyél libám; Erdő mellett nem jó lakni; Ess, 
eső, ess; Ég a gyertya, ég; Éliás, Tóbiás; Én 
kis kertet kerteltem; Fecskét látok; Fehér li-
liomszál; Gyertek haza ludaim; Gyertek 
lányok játszani, játszani; Gyertek lányok li-
getre; Gyerünk, menjünk vendégségbe; 
Hej, a sályi piacon; Hess el, sas!; Hinta, pa-
linta; Hód, hód, fényes lánc; Kering az orsó; 
Kicsi vagyok én; Körtéfa; Megy a kocsi; 
Nyisd ki Isten kiskapudat; Rece, rece pogá-
csa; Sírjunk, ríjunk; Szegény legény; Szólj 
síp, szólj; Ti csak esztek, isztok; Túrót et-
tem; Tücsök koma gyere ki; Zíbor, zábor; 
Zsipp-zsupp  
A gúnárom elveszett;A part alatt; Csilla-
goknak teremtője; Csömödéri; Egy kis ma-
lac; Egyszer egy királyfi; Elvesztettem 
zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már, 
nyolc óra; Harcsa van a vízbe’; Hatan van-
nak a mi ludaink; Három éjjel, Hej, tulipán; 

 
Az előadói készség fej-
lesztése tevékenysége-
ken keresztül. Éneklését 
tudja a dalok karakteré-
hez, hangulatához iga-
zítani. 
Az éneklés örömének 
megtalálása előadóként. 
 
A befogadói készség 
fejlesztése hallás utáni 
daltanítás kapcsán. 
Új dalok tanulásakor 
felfedezni a dalok meg-
ismerésének örömét.  
A képzelet használatá-
nak szorgalmazása a ze-
neművek befogadása 
közben. 
 
Alkotói készség: Aktív 
részvétel szorgalmazása 
az alkotói folyamatok-
ban. 
 
Problémamegoldó ké-
pesség 
Kreativitás 
Önismeret, önértékelés, 
önszabályozás 
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példája nyomán 
törekszik az 
autentikus előadásra; 

− Az interpretáció 
élménnyé mélyítése a 
dalokhoz kapcsolódó 
játékok, táncok, 
dramatizált előadások 
és élő 
hangszerkíséretek 
segítségével; 

− Az éneklés 
hangterjedelmének 
bővítése az oktávon 
túlra; 

− A dalokhoz 
kapcsolódó játékok, a 
jeles napokhoz 
kapcsolódó 
hagyományok 
megismerése; 

− A dalokban 
előforduló népi 
kifejezések 
értelmezése; 

− A dalok témájához, 
karakteréhez igazodó 
tempók, éneklési 
módok megismerése; 

− A Szózat hallás utáni 
megtanulása és 
éneklése; 

− Népdalok a magyar 
népzene régi és új 
rétegéből, más népek 
dalai és műdalok 
hallás utáni 
megtanulása, 
éneklése kottaképről 
és emlékezetből, 
szöveggel; 

− A tanult dalok tiszta 
intonációjának 

Hej, vára vára; Hess, légy, ne szállj rám; 
Hol jártál, báránykám?; Hopp, Juliska; 
Hová mégy?; Isten éltessen, Péter, Pál!; Já-
rom az új várnak; Kapitány úr megizente; 
Keresd meg a tűt; Két krajcárom; Kis kece 
lányom; Kivirágzott a diófa; Kőketánc; 
Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi; Láttál-e 
már valaha; Méz, méz, méz; Most viszik, 
most viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; 
Süssünk, süssünk valamit; Szélről legelje-
tek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esz-
tek; Tivi - tovi tács;Tüzet viszek; Úszik a 
kácsa; Virágéknál ég a világ 
 
Dalok alkalmakra, jeles napokra  
Szent Gergely doktornak; Télapó itt van 
(Gyermekdal – Donászy M.); Kirje, kirje; 
Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Brumm, 
brumm, Brúnó; Sárdó, gyűjj el; Esik eső ka-
rikára; Balázs Á. – Nádas Katalin: Fűzzünk, 
fűzzünk; Már megjöttünk estére 
(vers:Károlyi Amy); Hová mégy te kis 
nyulacska? 
Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A 
kis Jézus; Regöljünk, regöljünk; Ma van 
húsvét napja (Húsvétoló); Állj be, Berci ka-
tonának!;Még azt mondják nem illik; Járdá-
nyi Pál - Weöres Sándor: Tavaszköszöntő 
(Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi Zol-
tán: Orgona ága; Serkenj fel, kegyes nép 
Erkel Ferenc – Himnusz; Kodály Zoltán-
Gazdag Erzsi: Ezüst szánkót hajt a dér; Bet-
lehem kis falucskába; Csordapásztorok; 
Adjon az Úristen; Gábor Áron rézágyúja; 
Kodály Zoltán– Weöres Sándor: Buba 
éneke; Már megjöttünk ez helyre (Népdal – 
Károlyi Amy); Elhozta az Isten 
Luca, Luca; Karácsonyi pásztortánc; 
Mennyből az angyal; Üdvözlégy, kis Jé-
zuska; Farsang három napjába; Ez ki háza, 
ki háza?, Huszárgyerek, huszárgyerek; 
Most szép lenni katonának; A pünkösdnek 
jeles napján 

Kritikai gondolkodás 
Motiváció 
Érdeklődés, kíváncsiság  
Figyelem 
Türelem 
Empátia, együttműkö-
dés 
Több nézőpontú megkö-
zelítés 
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fejlesztése az éneklés 
helyes szokásainak 
gyakorlásával és 
szolmizációs 
éneklésével; 

− A tanult dalok 
feldolgozása 
dramatizált előadással 
és tanár, hangszeren 
játszó osztálytárs, 
vagy zenei alap által 
megszólaltatott 
hangszerkísérettel; 

− Különböző stílusú 
műdalok, kánonok, 
duettek, zenei 
szemelvények hallás 
utáni megtanulása és 
éneklése kottaképről 
és emlékezetből;  

− Megzenésített versek 
éneklése tanár, 
hangszeren játszó 
osztálytárs, vagy 
zenei alap által 
megszólaltatott 
hangszerkísérettel; 

− A tanult dalok 
feldolgozása a 
kapcsolódó tánccal, 
dramatizált előadással 
és hangszerkísérettel; 

− Előadásában tud 
hangszerkísérethez és 
az éneklő 
közösséghez 
alkalmazkodni; 

− A megélt élmények 
feldolgozásának 
segítése.  

 
 

Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen 
felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, 
kisze, haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, 
keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Ta-
lalaj, talalaj, Tóth Lőrinc 
Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok 
; A kis Jézus megszületett; Kerényi György: 
Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a far-
sangi napokban; Azért, hogy én huszár va-
gyok; Örvendetes napunk támadt  
 
Életképek  
Anyám, édesanyám; Elmentem a piacra; Et-
tem szőlőt; Én elmentem; Gólya, gólya, gi-
lice, Hej, Jancsika; Itt ül egy kis kosárba; 
Kis kertemben uborka; Szántottam gyöpöt; 
Úgy tetszik, hogy; Volt nekem egy kecském 
A juhásznak; Badacsonyi szőlőhegyen; Bé-
res legény; Bogojai legények; Ábécédé; 
Falu végén; Gyéren vettem kenderkémet; 
Kelj fel juhász; Kihajtottam; Molnárlegény 
voltam én, Pásztorember vígan él; Sárga 
csikó, Szánt a babám 
 
Párosítók 
Cickom, cickom; Csipkefa bimbója; Két 
szál pünkösdrózsa;  Kis kece lányom 
Azt hallottam; Csillag Boris; Elvesztettem 
páromat; Hej, Vargáné; Jaj, de szépen esik 
az eső; Kocsi, szekér; Komáromi kisleány; 
Széles a Duna; Szép szatmári lányok; Új a 
csizmám; Zörög a kocsi 
 
Táncnóták 
Erdőjáróznak a lányok; Három éjjel; Ég a 
gyertya, ha meggyújtják 
 
Tréfás dalok 
A faragószék nótája; Egy kis kertet kerítek 
; Fáj a kutyámnak a lába; Fut a kicsi kordé; 
Három szabó legények; Megfogtam egy 
szúnyogot; Összegyűltek, összegyűltek az 
újfalvi lányok; S a te fejed akkora; Szélről 
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legeljetek; Télen nagyon hideg van; Ugyan 
édes komámasszony 
 
„Mesés” dalok 
Elszaladt a kemence; Zöld erdőben a tü-
csök; Virágéknál ég a világ 
 
Állatos dalok 
A macskának négy a lába, Az árgyélus kis-
madár, Debrecenbe kéne menni; Egy nagy-
orrú bolha; Házasodik a tücsök; Kis kacsa 
fürdik 
 
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem 
témaköreiből  
A bundának nincs gallérja; A kapuban a 
szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; 
Árpa is van; Az ürögi faluvégen, Csínom 
Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; 
Erdő, erdő, de magos a teteje; Egy kis kertet 
kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik 
az eső, ázik a heveder; Hej, Dunáról fúj a 
szél; Hidló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a 
szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó gazdasszony 
vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; 
Kitrákotty – mese; Megyen már a hajnal-
csillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; 
Megismerni a kanászt; Összegyűltek, ösz-
szegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; Régi 
táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak 
nedves partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen 
vagyunk itt 
A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni 
, Duna parton ; Elment a két lány ; Este van 
már ; A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki hí-
res nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, 
madárka, Sej, a tari réten; Nem vagyok én 
senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, 
nézd meg jól; Ősszel érik babám; Tavaszi 
szél; A jó lovas katonának  
 
Műzenei szemelvények, más népek dalai 
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M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. 
Bach: Üdv rád és házad népére; L. van Be-
ethoven: A mormotás fiú dala; Johannes 
Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis 
család; Szőnyi Erzsébet: Postaváró (ameri-
kai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); 
Édes fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter 
(francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.) 
John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszu-
szék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos 
Sebestyén: Egri históriának summája; J. 
Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – 
szlovák népdal 
 
Tevékenységek: 
− A zenei nevelés elsődleges 

tevékenységi formája az éneklés;  
− A népdalokhoz kapcsolódó 

gyermekjátékok, táncok előadása; 
− Népszokások eljátszása; 
− Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó 

iskolai műsorok előadásában; 
− Részvétel az iskolai kórus munkájában; 
− Részvétel a Zenei Világnap alkalmából 

az iskolában megvalósuló rendezvénye; 
− Az improvizáció és a kreativitás 

támogatása a tanult dalok kapcsán. 
Kulcsfogalmak Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szol-

mizáció; kézjel 
tempo giusto, magyar népszokások, jeles napok, táncház 
Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvon  
adatközlő a cappella; kamaraének  
 társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, m
zoforte. 
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II. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  
Az ajánlott művek többnyire olyan terjedelműek, hogy főként csak részletek meghallgatá-
sára van mód.  
Várható tanulási eredmények az 1-6. évfolyamokon: 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
− érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő 

világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
− megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 
− képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 
− a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések 

segítségével szóban beszámol; 
− a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 
− felismeri a zongora hangját; 
− felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyes kar hangzását; 
− meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 
− egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni  
− szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 
 

Az 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− további zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra; 
− népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel; 
− megismerkedik a zenében alkalmazható humorral; 
− ismerete gazdagodik a különböző stílusban írott zeneművek meghallgatása által; 
− megismerkedik a szimfonikus zenekar főbb hangszereivel (hegedű, cselló, fuvola, oboa, 

klarinét, kürt, trombita); 
− megismerkedik a zenében alkalmazott humorral. 
− meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus művektől; 
− megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 
− kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése. 

 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
− ismeri a legelterjedtebb magyar népi hangszereket (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, 

doromb, furulya, tárogató, síp);  
− a klasszikus zenekar hangszercsaládjainak tagjait felsorolja, és alapvető hangszereit 

megnevezi (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős);  
megérti a karmester és a karvezető különböző szerepét 

Fejlesztési terület 
II. Zeneművek/ Zenehallgatási anyag 

 

Kiemelt kapcsolódási pontok: 
Magyar nyelv és irodalom: ze-
neművek tartalma, irodalmi 
kapcsolatok, memória fejlesz-
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tése a tanult szövegeken ke-
resztül, hangszín, hangerő, ma-
gyar történelmi énekek, iro-
dalmi párhuzamok. 
Dráma és tánc: cselekményes 
program-zenék, mese, mese-
szereplők, dramatizált megjele-
nítés, pl. bábozás, pantomim, 
tánc és szabad mozgás, impro-
vizáció, dramatizált előadás, 
reneszánsz táncok, táncformák; 
zenés játék, opera cselekménye 
Vizuális kultúra: zenével kap-
csolatos élmények vizuális 
megjelenítése, művészettörté-
neti stíluskorszakok 
Matematika: elemző képesség 
fejlesztése. 
Történelem, társadalmi és ál-
lampolgári ismeretek: törté-
nelmi korok, korstílusok 

 
Ismeretek, fejlesztési feladatok 

 

Ajánlott tartalmak, tevékeny-
ségek 

Kapcsolódó 
képességek, 

készségek, at-
titűdök 

− Az énekes anyaghoz kapcsolódó és 
az életkornak megfelelő, különböző 
stílusú, korú és műfajú zenék 
hallgatása; 

− Cselekményes zenékben az egyes 
szereplők zenei ábrázolásának 
megfigyelése; 

− Hangutánzások, hangszínek, 
ellentétek megfigyelése a hallgatott 
zenékben; 

− A zene keltette érzések kifejezése 
szóval, rajzzal, tánccal és/vagy 
szabad mozgás improvizációval; 

− Emberi hangfajták (gyermek, női, 
férfihang) megfigyelése a tanult 
zenei anyagban; 

Zenehallgatási anyag: 
Kodály Zoltán: Gergely-járás, 
részlet a gyermekkarból; Nyu-
lacska – gyermekkar; Katalinka 
– gyermekkar; Bartók Béla: 
Gyermekeknek I./3. Szegény le-
gény; I./12. Lánc, lánc, eszter-
lánc; Bartók Béla: Mikrokoz-
mosz – részletek; 44 hegedűduó 
– I. füzet – Párnástánc (Elvesz-
tettem zsebkendőmet); Bárdos 
Lajos: Karácsonyi bölcsődal – 
vegyeskar; Adriano Banchieri: 
Állatok rögtönzött ellenpontja; 
Leopold Mozart: Gyermekszim-
fónia – részlet; W.A. Mozart: 
Esz-dúr kürtverseny III. tétel – 
részlet; Saint-Saëns: Az állatok 

Befogadói 
készség: rá-
hangolódás a 
hallgatott ze-
neművekre; 
a hallgatott ze-
nék folyama-
tainak köve-
tése: hasonló-
ságok, külön-
bözőségek, va-
riációk megfi-
gyelése a ta-
nuló képzelet-
ének aktív 
részvétele a 
zeneművek 
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− A hangszerek hangszínének 
megfigyelése a tanult zenei 
anyagban; 

− A szóló és kórus, szólóhangszer és 
zenekar megkülönböztetése, 
megnevezése a tanult zenei 
anyagban. 

− A gyermekkar, vegyes kar, 
szólóhangszer és a zenekar 
hangzásának azonosítása; 

− A zeneművekhez tartozó mesék, 
zenei programok megismerése; 

− A zenei kifejezés művészi 
megvalósítása változatainak 
megismerése; 

− Ismeretek szerzése hiteles 
előadóktól a dalok stílusos 
előadásához. 

− A zene keltette érzések, gondolatok, 
vélemények megfogalmazása tanári 
kérdések segítségével  

− Párhuzamok felismerése a régmúlt, 
közelmúlt és a jelen zenei 
megnyilvánulásai között a hallgatott 
zenékben 

− Jellegzetes hangszerek, 
hangszercsoportok kapcsolása a 
megismert népzenei és műzenei 
stílusokhoz/műfajokhoz 

− Azonosítani tudja a különböző zenei 
karaktereket 

− Követni tudja a rövidebb zenei 
formahatárokat, tagolásokat akár 
énekes, akár hangszeres részletek 
tekintetében 

 
 

farsangja – részletek; Csajkovsz-
kij: Diótörő - Játék katonák indu-
lója; Szőnyi Erzsébet: 21 énekes 
játék – Sípkészítő (Szólj síp); 
Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a 
hátán”  
Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: 
Méz, méz, méz – gyermekkar; 
Hajnövesztő – gyermekkar; Csil-
lagoknak teremtője – duett; 
Nagyszalontai köszöntő – gyer-
mekkar; Bartók Béla: Cipósütés 
– gyermekkar; Gyermekeknek 
I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, 
süssünk valamit); I./4. Párnatánc 
(Elvesztettem zsebkendőmet); 
I./6. Balkéztanulmány (Hej, tuli-
pán); I./7. Játékdal (Keresd meg 
a tűt); I./17. Körtánc (Kis kece 
lányom); II./23. Táncdal (Hopp, 
Juliska); II./27. Tréfa (A gúná-
rom elveszett); Bartók Béla: 
Mikrokozmosz – Mese a kis 
légyről; Antonio Scandelli: A 
tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – 
Tél II. tétel; W.A. Mozart: Né-
met táncok – Utazás szá-
non;Saint-Saëns: Az állatok far-
sangja – részletek; Rimszkij–
Korszakov: Dongó; Muszorgsz-
kij: Egy kiállítás képei – Kiscsi-
bék tánca a tojáshéjban; Állatos 
dalok; Betlehemes /A kis Jézus 
aranyalma 
Kodály Zoltán: Bicinia Hunga-
rica – Volt nekem egy kecském; 
Túrót eszik a cigány – gyermek-
kar, részlet (Csipkefa bimbója), 
Pünkösdölő – gyermekkar, rész-
let (Elhozta az Isten); Háry János 
– A császári udvar bevonulása; 
Napóleon csatája; Sej, Nagya-
bonyban; Székely fonó: Ki-
trákotty mese 

befogadásá-
ban; egy-egy 
zenemű befo-
gadásának se-
gítése motivá-
ciós zenei játé-
kokkal; a ze-
nei befogadás 
mikéntjének 
megtapaszta-
lása a zenei 
aktivitáson ke-
resztül; 
kapcsolatot ta-
lál a dalokban, 
zeneművekben 
megjelenő 
élethelyzetek 
és saját élete 
között. 
 
 Alkotói kész-
ség: aktív 
részvétel az al-
kotói folyama-
tokban; a meg-
élt élmények 
feldolgozása; 
a zeneművek 
eljátszása dra-
matizált elő-
adással.  
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Bartók Béla: Gyermekeknek I./5. 
Játék (Cickom, cickom); I./17. 
Körtánc (Kis kece lányom); II./ 
29. Ötfokú dallam (Anyám, 
édesanyám)Bartók Béla: Mikro-
kozmosz – II./95. A kertemben 
uborka; 44 hegedűduó – II. fü-
zet- Szúnyogtánc (Megfogtam 
egy szúnyogot); III. füzet Páro-
sító (Ugyan édes komámasz-
szony) 
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa 
– Itt ül egy kis kosárba’; Ugyan, 
édes komámasszony; Elszaladt a 
kemence; Egy boszorka van, 
Szegény Bodri! - gyermekkar 
(Fáj a kutyámnak a lába) 
Josquin: A tücsök 
Leopold Mozart: Gyermekszim-
fónia - részlet 
Decsényi János: Kati dalai – Vi-
rágéknál ég a világ 
Csajkovszkij: Diótörő- Kínai 
tánc, Orosz tánc 
Johann Strauss: Tik-Tak polka 
Ránki György: Pomádé király új 
ruhája I. szvit III. tétel; „Munká-
ban a szemfényvesztők, készül a 
csodaruha” 
Leonard Bernstein: Diverti-
mento – pulyka tánc 
Szokolay Sándor: Hüvelyk Ma-
tyi 
Decsényi János: Kati dalai – Vi-
rágéknál ég a világ – 
Betlehemes / Csordapásztorok 
Népzenei felvételek eredeti elő-
adásban (Magyar népzene soro-
zat) 
Kodály Zoltán: Háry János – 
részletek – Ábécédé, A juhász – 
gyermekkar; Villő – gyermek-
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kar, részlet (Ez ki háza); Pünkös-
dölő – gyermekkar, részlet (A 
pünkösdnek) 
Bartók Béla: Gyermekeknek 
I./11. Elvesztettem páromat; II./ 
22. Debrecenbe kéne menni; II./ 
37. Kanásznóta (Házasodik a tü-
csök) 
Bartók Béla: Mikrokozmosz - 
Dallam ködgomolyban 
Bárdos Lajos: Kocsi, szekér - ve-
gyeskar 
Clément Janequin: A madarak 
éneke 
W.A. Mozart: Gyermekjáték – 
dal 
W.A. Mozart: Esz-dúr zongora-
verseny K. 271 "Jeunehomme" 
III. tétel - részlet 
Csajkovszkij: Diótörő – Csoko-
ládé tündér tánca 
Muszorgszkij: Egy kiállítás ké-
pei - Baba Yaga kunyhója 
Bizet: Carmen – gyermekkar (Mi 
is jöttünk felvonulni) 
Rossini: Macska – duett 
Prokofjev: Péter és a farkas - 
részletek 
Debussy: Gyermekkuckó - Né-
ger baba tánca 
Betlehemes / Üdvözlégy, kis Jé-
zuska 
Dunántúli ugrós táncok 
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, 
Nagyabonyban; Székelyfonó: 
Kitrákotty mese; Karácsonyi 
pásztortánc: gyermekkar 
Bartók Béla: Magyar képek: Este 
a székelyeknél; Ürögi kanász-
tánc; Román népi táncok: 6., 7. 
tétel 
Bárdos Lajos: Régi táncdal - ve-
gyeskar 
Zene Mátyás király udvarából 
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J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer 
hahn en neue Oberkeet) 
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; 
A- dúr zongoraszonáta - III. Tö-
rök induló 
Liszt Ferenc: Manók tánca 
Johannes Brahms: V. magyar 
tánc 
Mogyeszt Muszorgszkij: Egy ki-
állítás képei –Ódon várkastély; 
Tüilériák kertje 
Farkas Ferenc: Régi magyar tán-
cok – Lapockás tánc, Ugrós 
Ligeti György: Síppal, dobbal, 
nádi hegedűvel - dalciklus 
Weöres Sándor verseire 
John Williams: Csillagok hábo-
rúja – induló 
Kapuvári verbunk (Magyar nép-
zenei antológia) 
Kodály Zoltán: Lengyel László – 
gyermekkar; Gergely-járás – 
részlet - Jobb az árpa – gyermek-
kar; Kállai kettős – vegyeskar, 
népi zenekari kísérettel; Mátrai 
képek - vegyeskar 
Bartók Béla: Magyar képek – 
Medvetánc; Gyermekeknek – Fa 
fölött, fa alatt 
Hans Leo Hassler: Gagliarda - 
vegyeskar, olasz nyelven 
Georg Friedrich Handel: Vízi-
zene – D- dúr szvit I. tétel 
Joseph Haydn: Üstdob szimfónia 
II. tétel 
W. A. Mozart: A varázsfuvola - 
részletek 
Erkel Ferenc: Hunyadi László – 
Palotás, Meghalt a cselszövő 
Liszt Ferenc: 2. magyar rapszó-
dia - részlet 
Bedrich Smetana: Moldva – 
részlet 
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Benjamin Britten: Variációk és 
fúga egy Purcell témára (szimfo-
nikus zenekar bemutatása) 
 
Tevékenységek: 

− Részvétel ifjúsági hang-
versenyeken; 

− Élménybeszámoló készí-
tése a hallott hangverse-
nyek kapcsán; 

− Adatgyűjtések a zenetör-
ténet feldolgozásához; 

− A lakóhely zenei emléke-
inek összegyűjtése, meg-
tekintése; 

− Kiselőadás készítése kü-
lönböző hangszerekről, 
zenei műfajokról, zene-
szerzőkről, zeneművé-
szekről; 

− Kiselőadás készítése a 
népzenei gyűjtések törté-
netéről, 

− Kiselőadás a hangszerek-
ről (megszólaltatási mód-
juk, felépítésük, képek, 
videók, animációk, appli-
kációk felhasználásával; 

− Az elektronikus média 
által nyújtott lehetőségek 
tanári irányítású haszná-
lata. 

 
Kulcsfogalmak ének hang; gyermekkar; vegyes kar; zongoramű; kíséret; 

népdalfeldolgozás; zenekar; duó 
Himnusz; visszatérés a zenében, vagy ABA forma; duett; szóló-
ének (dal) 
Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; 
karvezető, programzene; színpadi zene; alkalmazott zene; cselek-
mény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, könnyű zene; 
madrigál; a vegyes kar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bari-
ton, basszus) 
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III. Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés 
Várható tanulási eredmények az 1-6. évfolyamokon: 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
− érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 
− megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 
− a testét hangszerként is használja; 
− egyszerű ritmushangszereket használ. 
− érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 
− érzékeli az ütemhangsúlyt; 
− tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
− felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a negyed és a fél 

értékű szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, 
záróvonalat, az ismétlőjelet; 

− mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 
Az 3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− felismeri a páros és a páratlan lüktetést; 
− az ütemhangsúlyokat mozgással érzékelteti; 
− aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban. 
− ismeri a 4/4-es ütemet, valamint az egész értékű kottát és az egyedül álló nyolcadot azok 

szüneteivel; 
− ismeri a ¾-es ütemet, valamint a pontozott fél értékű kottát;  
− megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést; 
− felismeri és hangoztatja az összetett ritmusokat: szinkópa, nyújtott és éles ritmus; 
− ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket; 
− egyszerű ritmussorokat rögtönöz. 
 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
− A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és használja 

gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket.  
− Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet. 
 

Fejlesztési terület 
III. Zenei ismeretek/Ritmikai fej-

lesztés 
 

Kiemelt kapcsolódási pontok:  
Magyar nyelv és irodalom: íráskészség fejlesztése, ol-
vasás fejlesztése, jelek és jelrendszerek ismerete, 
mondatszerkezetek - kérdés és felelet, versek ritmusa, 
szótagszáma, verssorok ritmizálása. 
Vizuális kultúra: vizuális jelek, jelzések értelmezése, 
használata; önkifejezés, érzelmek kifejezése többféle 
eszközzel. 
Testnevelés és sport: mozgáskultúra fejlesztése: nagy-
testi mozgásoktól az apró mozgásokig, mozgáskoor-
dináció. 
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Környezetismeret: tájékozódás térben, irányok, biorit-
mus. 
Matematika: halmazok, számsorok, törtek. 
Dráma és tánc: önkifejezés erősítése, néptánc.  

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak 

Kapcsolódó 
képességek, 

készségek, at-
titűdök 

− Egyenletes mérő hangoztatása 
éneklés és esetenként 
zenehallgatás közben; 

− Zenei hangsúly érzékeltetése 
és reprodukciója; 

− Alapritmusok gyakorlása 2/4-
es ütemben mozgással, 
testhangszerrel (pl. taps, 
csettintés, combütögetés, 
dobbantás), a tanuló által 
készített hangkeltő 
eszközökkel, és 
ritmusnevekkel csoportosan és 
párban: 

− Ritmuskánon és osztinátó 
gyakorlása egyszerű formában;  

− Egyszerű ritmushangszerek 
(pl. dobok, húrok, csörgők stb.) 
és hangkeltő eszközök 
készítése;  

− Játékkal oldott zenei 
tevékenységek alkalmazása; 

− Egyenletes lüktetés, mérő 
− Negyed, nyolcadpár, fél értékű 

kotta, a negyed és fél értékű 
szünet; 

− 2/4-es ütem; 
− Ütemmutató, hangjegy, szünet, 

vonal-vonalköz, pótvonal, 
ütemvonal, kezdőhang – 
záróhang; 

− Ritmikai kétszólamúság – 
osztinátó, ritmuskánon; 

− szinkópa, nyújtott és éles 
ritmus; 

Ritmusok megismerése: 
Egyenletes mérő és a dal ritmusának 
megkülönböztetése (nagytesti moz-
gással, tapsolással, ritmushangsze-
rekkel, dallamhangszerekkel 
A dalok, mondókák ritmusának han-
goztatása 
Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, 
később az osztály csoportjai között 
Név-ritmus 
Mindenben zene lakik 
Ének + mérő 
Érezd a lüktetést! 
Kiszámolós 
Utánzás 
Nyolcadfordulós játék 
Ritmusvisszhang 
Mi lehet hangszer? Kísérletezés test-
hangszerrel 
Ritmusvariációk és gyakorlatok: 
Ének + ritmusmotívum 
Ének + dalritmus 
Ének + mérő + dalritmus 
Elbújtatjuk a dalt 
Lüktetés körben 
Utánzás körben 
Ritmustelefon 
Ritmussorok rögtönzése 
Összetett ritmusok gyakorlása páros 
és páratlan metrumú ütemekben 
mozgással, testhangszerrel (pl. taps, 
csettintés, combütögetés, dobban-
tás), a tanuló által készített hang-
keltő eszközökkel, és ritmusnevek-
kel csoportosan és párban: 

Alkotói kész-
ség: Rögtön-
zés dallammal, 
ritmussal, rit-
mussorok al-
kotása válto-
zatos hangszí-
nek használa-
tával, test-
hangszer és 
különböző 
hangkeltő esz-
közök és rit-
mushangsze-
rek segítségé-
vel. 
Páros és párat-
lan lüktetésű 
ritmussorok 
alkotása a ta-
nult ritmusok-
kal, hiányos 
ritmussorok 
kiegészítése 
vagy teljes 
megalkotása a 
megadott for-
mai kereteken 
belül tá-titi, 
szinkópa, 
nyújtott és éles 
ritmusokkal, 
tizenhato-
dokkal. 
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− egyedül álló nyolcad és 
szünete; 

− egész értékű és pontozott fél 
értékű kotta és szünete; 

−  ¾ és 4/4 –es ütemfajta; 
− Páros és páratlan lüktetés 

felismerése hallás és kottakép 
alapján, 

− Az énekes és a zenehallgatási 
anyag metrikai és ritmikai 
jellemzőinek megfigyelése, 
reprodukciója;  

− Váltakozó ütemek 
megfigyelése az énekes- és 
zenehallgatási anyagban, 

 

− a zenei hangsúly 
érzékeltetésével, 

− mondókák, gyermekversek 
ritmusának hangoztatásával, 

− felelgetős ritmusjátékokkal, 
− ritmusvariációval, 
− osztinátóval 

Osztinátó: 
Dalritmus + mérő 
Dalritmus + ritmusmotívum 
Osztinátó két szólammal 
Többszólamú osztinátó 
Páros játék (mérővel) 
Ritmustelefon 
Improvizáció: 
Útvonaljáték – improvizáció a hang-
színekkel 
Ritmusmemória 
Ritmusgyakorlat két kézre 
Páros játék (osztinátóval) 
Ritmus felelgetés – irányított impro-
vizáció 
Ritmustelefon 
Befejezés rögtönzése egyszerű rit-
mussorokhoz 
 
Egyszerűbb ritmushangszerek készí-
tése 
A Fejlesztési feladatok, Készségek 
elnevezésű részben megfogalmazot-
tak alkalmazása 

Kulcsfogalmak Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütem-
mutató; ritmushangszer; rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonal-
köz; pótvonal; kezdőhang – záró hang; gyors; lassú; osztinátó, rit-
muskánon 
Szinkópa; zenei hangsúly; nyújtott és éles ritmus; páratlan lüktetés, 
kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 
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IV. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  
Várható tanulási eredmények az 1-6. évfolyamokon: 
Az 1-2. évfolyam végére a tanuló: 
− érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, 

ezeket felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
− érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 
− rövid dallamsorokat rögtönöz; 
− örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 
− megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 
− a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 
− a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 
− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 
− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően; különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel 
és reprodukál 

A  3-4. évfolyam végére a tanuló: 
− csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 
− különböző dinamikai szinteken tud énekelni; 
− a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 
−  énekel a pentaton hangsorban; 
−  énekel a hétfokú hangsorban; 
− a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve és szolmizálva. 
− megismeri, énekli és alkalmazza a felső dó , alsó lá és alsó szó hangokat; 
− megfigyel és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket;  
− a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően 

tudja változtatni. 
 
Az 5-6. évfolyam végére a tanuló: 
Megismeri a következőket: 

− Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 
− Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 
− Dúr és moll hangzás 
− Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 

értelmezése 

 
Fejlesztési terület 

IV. Zenei ismeretek / Hallásfejlesz-
tés 

 

Kiemelt kapcsolódási pontok: 
Magyar nyelv és irodalom: hang-
szín, hangerő, magas és mély han-
gok 
Környezetismeret: a környező vi-
lág hangjai, hangkeltő eszközök, 
testrészek,  



649 
 

Testnevelés és sport: mozgás, he-
lyes légzés, testtartás. 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak 

Kapcsolódó ké-
pességek, kész-
ségek, attitű-

dök 
− A hangerő, hangszín, 

hangmagasság változásainak 
megfigyelése és megnevezése a 
környező világ hangjaiban, 
tanult dalokban, zeneművekben; 

− Magas és mély hangok 
megfigyelése a tanult dalokban; 

− Hangszínek és ellentétes 
dinamikai szintek gyakorlása 
hangutánzással, felelgetős 
játékokkal; 

− Belső hallás fejlesztése 
dallambújtatással; 

− A tanult énekelt zenei anyaghoz 
köthető szolmizációs hangok 
kézjelről történő éneklése; 

− Kánon éneklése, gyakorlása 
egyszerű formában; 

− A testhangszerek (pl. taps, 
csettintés, combütögetés, 
dobbantás), és a   tanuló által 
készített hangkeltő eszközök 
hangszínének megfigyelése és 
azok improvizatív használata 
egy szó vagy érzelem 
kifejezésére; 

− A pentaton hangkészlet 
hangjainak ismerete kiegészülve 
az alsó „lá”-val; 

− A pentaton hangkészlet 
kézjeleinek ismerete és kézjelről 
történő éneklése; 

− kánon éneklésmódjának 
elsajátítása. 

− A pentaton hangkészlet 
kiegészül az alsó szó és a felső 
dó hanggal; 

Hangrelációk érzékeltetése, nagy-
mozgással, reláció térbeli mutatá-
sával, kézjellel. 
Énekes rögtönzés hangokkal, el-
lentétpárok: csend és hang, be-
széd és énekhang, hangutánzás, 
hangos és halk, mély és magas, 
rövid és hosszú. 
Saját név éneklése szabadon vagy 
a tanult dallamfordulatokkal, 
énekbeszéd. 
A tanult dalokból a dallam ki-
emelésének képessége: dallam-
fordulatok: sm, lsm 
Tanult mondókák éneklése rög-
tönzött dallammal a tanult dalok 
hangkészletét felhasználva.  
Tanult dalok átköltése, más befe-
jezéssel, énekes párbeszéd. 
Népi gyermekjátékok: lakodalom, 
leánykérés, kézfogó,. 
Magyar népdalok: változatos 
téma és hangulat szerint válo-
gatva 
Dalos kalendárium: betlehemes, 
farsang, Gergely-járás, stb. 
Más népek dalainak éneklése ma-
gyar nyelven.  
Felelgető éneklés, kérdés-felelet 
játékok.  
Hangutánzó dallamosztinátó dal-
hoz  
Irányított rögtönzés, a hang jel-
lemzőinek tapasztalata. kiegészí-
tés. 

Alkotói készség: 
Rövid dallamso-
rok rögtönzése 
pl. saját névre; 
különböző ka-
rakterű dallam-
válasz rögtön-
zése egyszerű 
dallamsorokhoz; 
testhangszerek 
(pl. taps, csettin-
tés, combütöge-
tés, dobbantás), 
és a tanuló által 
készített hang-
keltő eszközök 
hangszínének 
megfigyelése és 
azok improviza-
tív használata, 
eltérő karakte-
rek kifejezésére; 
Az újonnan ta-
nult zenei ele-
meket készség 
szinten, alkotó 
módon tudja 
használni. Rövi-
debb pentaton 
és hétfokú dalla-
mokat tud ki-
egészíteni, befe-
jezni és egysze-
rűbb formában 
megalkotni. 
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− fá és ti hangok - hétfokú 
hangsor; 

− A fá és ti hangok kézjeleinek 
ismerete és kézjelről történő 
éneklése; 

− Különböző karakterű 
hangszínek, dinamikai szintek 
megfigyelése és azonosítása a 
tanult dalokban, zeneművekben; 

− A violinkulcs; 
− A tiszta hangközök felismerése 

és megnevezése; 
− A kis és nagy terc és szekund 

hangzatalkotó szerepének érzé-
kelése és megértése;  

− A dúr és moll jellegű hangzás 
megfigyelése a zenehallgatási és 
az énekelt anyaghoz 
kapcsolódóan 

− Az énekelt és a zenehallgatási 
anyaghoz kapcsolódó dallami 
elemek megfigyelése és 
megnevezése; 

− Ismerje a fi, szi, ta, módosított 
szolmizációs hangok 
dallamalkotásban betöltött 
szerepét; 

− A tanult dalok, egyszólamú 
zenei részletek követése 
kottából;  

− A tanult énekelt zenei anyaghoz 
köthető szolmizációs hangok 
kézjelről történő éneklése 

Egyszerűbb, sajátköltésű, vagy 
népdalszerű dallam improvizáci-
ója. 
Játékos memória gyakorlatok 
rögtönzött dallamfordulatokkal, 
hangzó és „néma” éneklés 
 
Belső hallást fejlesztő énekes 
gyakorlatok: dallambújtatás, 
dallamelvonás. 
A tudatosított zenei elemek 
gyakorlása minél több 
kontextusban. 
A tanult énekelt zenei anyaghoz 
köthető szolmizációs hangok 
kézjelről történő éneklése. 
Kánonok éneklése, gyakorlása. 
A dallam és szöveghangsúly 
összefüggéseinek megfigyelése. 
A zenei elemek vizuális 
megjelenítése kézjelekkel. 
Zenei kérdés, válasz rögtönzése. 
Az improvizáció és a kreativitás 
támogatása a tanult dallami 
elemek felhasználásával. 
A Fejlesztési feladatok, 
Készségek elnevezésű részben 
megfogalmazottak alkalmazása a 
hangközök és egyszerű 
harmóniák megfigyelésének és 
meghallásának gyakorlására. 

Az intonációs 
készség és a 
megosztott fi-
gyelem képessé-
gének fejlesz-
tése a többszó-
lamú éneklés fo-
kozatos beveze-
tésével. 
 

Kulcsfogalmak halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, 
kánon 
Forte; piano; halkítás-erősítés; dallam- és szöveghangsúly; pentaton 
hangsor; hétfokú hangsor; violinkulcs. 
Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított 
hangok; módosító jelek 

 
V. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 
Várható tanulási eredmények az 1-6. évfolyamokon: 
A tanuló az 1-2. évfolyam végére: 
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− megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 
időbeli viszonyok) a kottában; 

− kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 
− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 
− képes egyszerű kottában tájékozódni; 
− megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 
 
A tanuló a 3-4. évfolyam végére: 
− megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

időbeli viszonyok) a kottában; 
− kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 
− érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 
− tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 
− elmélyültebb lesz alapvető tájékozottsága a kottában; 
− megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 
− a hallás után tanult dalokat képes a kottakép alapján azonosítani és a kottában követni; 
− a kottában felismeri a tanult új ritmusképleteket és dallamhangokat; 
− pentaton és hétfokú dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekel, kézjelekkel mutatja; 
− helyesen használja a szolmizációs hangokat és neveket különböző intonációs és hangképző 

gyakorlatoknál, hallásfejlesztésnél. 
 
A tanuló az 5-6. évfolyam végére: 
Megismeri a következőket: 

− a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 
− a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 
− a tiszta hangközök grafikai képe és írása 
− a módosított hangok grafikai képe és írása 
− az abszolút hangnevek  
− C-dúr, a-moll 

 
Fejlesztési terület 

V. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 
 

 
Kiemelt kapcsolódási pontok: 
Magyar nyelv és irodalom: írás-
készség, olvasás fejlesztése,  
jelek és jelrendszerek ismerete. 
Vizuális kultúra: jelek, jelzések 
értelmezése. 
Környezetismeret: tájékozódás 
térben, irányok. 
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Ismeretek, fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek, tar-
talmak 

Kapcsolódó 
képességek, 

készségek, atti-
tűdök 

− A hallás után tanult dalok kottából 
való azonosításának előkészítése 
különböző eszközökkel (pl. a 
dallamvonal lerajzolásával, 
mozgással stb.); 

− A hangmagasság, dallamvonal, és 
időbeli viszonyok megfigyelése és 
követése a kottában a tanult 
dalokon; 

− A kottakép alapvető funkcionális 
elemeinek felismerése: 
ütemmutató, hangjegy, szünet, 
vonal – vonalköz, pótvonal, 
ütemvonal, kezdőhang-záróhang 
stb.; 

− A figyelem, az összpontosítás 
fejlesztése egyszerű zenei írás – 
olvasási feladatok segítségével; 

− A finommotorikus mozgások 
gyakorlása egyszerű zenei írás 
feladatok segítségével; 

− Negyed, nyolcadpár, fél értékű 
kotta, a negyed és fél értékű szünet 
grafikai képe és írása 

− Ütemvonal és záróvonal grafikai 
képe és írása; 

− A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá 
szolmizációs hangok leírása 
fokozatos bevezetéssel, különböző 
hangmagasságokban. 

− A hallás után tanult dalok kottából 
való azonosítása különböző 
eszközökkel (pl. a dallamvonal 
lerajzolásával, mozgással stb.); 

− A hangmagasság, dallamvonal, és 
időbeli viszonyok megfigyelése és 
követése a kottában a tanult 
dalokon; 

A tanult zenei elemek vizuális 
megjelenítése; 
Zenei írás - olvasás a tanult rit-
musokkal, dallamhangokkal; 
Az improvizáció és a kreativitás 
támogatása a tanult ritmikai és 
dallami elemek felhasználásá-
val; 
A hétfokú hangsor relációi, kéz-
jelük és elhelyezkedésük a vo-
nalrendszerben; 
Ritmusgyakorlatok olvasása és 
hangoztatása tizenhatodos, kis 
éles és kis nyújtott ritmusok 
fordulataival; 
Az új ritmikai elemek felisme-
rése kottaképben; 
Az új ritmikai elemek leírása 
rövid gyakorlatokban; 
A tiszta, kis- és nagy hangkö-
zök megfigyelése, megnevezése 
és írása az énekelt és a zenehall-
gatási anyaghoz kapcsolódóan; 
A tanult hangközök éneklése ta-
nári segítséggel; 
A tanult hangközök megszólal-
tatása egyidejűleg is, énekelve 
és hangszeren próbálva; 
Rövid dallamok írása betűkottá-
ról hangjegybe, C-dóban; 
A Fejlesztési feladatok, Készsé-
gek elnevezésű részben megfo-
galmazottak alkalmazása. 

Kreativitás, ma-
nuális készség 
fejlesztése 
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− A tanult új ritmikai elemek 
megfigyelése és követése a 
kottában a tanult dalokon; 

− A tanult dallamhangok 
megfigyelése és követése a 
kottában a tanult dalokon; 

− Egyszerű, rövid írás – olvasási 
feladatok a tanult új ritmikai 
elemek és dallamhangok 
alkalmazásával; 

− A figyelem, az összpontosítás 
fejlesztése a fenti feladatok 
segítségével; 

−  A finommotorikus mozgások 
fejlesztése az egyszerű, rövid írás 
feladatok segítségével; 

− A leírt kottakép visszaéneklése a 
zenei olvasás fejlesztésére; 

− Rövid dallamok éneklése a tanult 
hangok alkalmazásával, a zenei 
olvasás fejlesztésére; 

− Felismerő kottaolvasás segítése a 
tanult dalok szolmizált, kézjelezett 
éneklése után; 

− A mozgó dó hang szerepének 
megfigyelése az írás és az olvasás 
során; 

− Violinkulcs írása; 
− Szinkópa, nyújtott és éles ritmus 

grafikai képe és írása; 
− Egyedül álló nyolcad és szünete 

grafikai képe és írása; 
− Egész értékű és pontozott fél értékű 

kotta és szünetének grafikai képe és 
írása; 

− A ¾ és 4/4 –es ütemfajta grafikai 
képe és írása; 

− Dó’ – lá – szó – mi – ré – dó – lá, - 
szó, hangok a kottában. 

Kulcsfogalmak hangjegy 
tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természe  
moll; előjegyzés. 
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ÉNEK-ZENE 7-8. 

 
A tantárgy jellemzői, fejlesztési feladatok 
 
 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az ének-
lés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megisme-
réséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Az iskola zenepedagógiája Kodály Zoltán alapelveire 
épül, központi szerepet kap a nevelésben. Az aktív éneklést és zenélést szorgalmazza, tradicio-
nális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segít-
ségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 
 A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 
más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris 
műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, rész-
ben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei 
gyakorlatára épül, s ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív részvé-
telre. Az iskolai ének-zene óra elsősorban a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok 
megszerzésére való.  

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, tan-
anyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát je-
lölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének fej-
lesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a be-
fogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeret-
anyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 
 
Célok, feladatok: 
A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
 Zenei reprodukció 
 Éneklés 

Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az értő ze-
nehallgatás. Az órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei gyakorlatokkal 
készítik elő, illetve sajátítják el. 

Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. 
Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák má-
sokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon, 
saját koncertek szervezése hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 

Az énekes anyag nagy részét a magyar népdalok alkotják, később csatlakoznak csak 
be más népek dalai is.  
 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 
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újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nél-
külözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Se-
gítik 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 kap-
csolódhatnak, 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 (pl. a klasszika formaérzéke) megisme-
rése az aktív zenélésen keresztül.  
 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 mélysége-
ihez is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

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 meg-
ismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében.  
 
Zenei befogadás  
 Befogadói kompetenciák fejlesztése 

A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális befogadás 
egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesztésével megalapozható a 
tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél több-
féle és valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre 
inkább különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a 
háttérzene fogyasztása között. 

Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi 
értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott zene felé 
irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem készségének 
kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul.  

Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát 
befogadói attitűd kialakítása, azaz a hallgatott zene funkciójához, stílusához és műfajához meg-
felelő közelítés. Lényeges, hogy a tanulók úgy hallgassanak zenét, hogy a zene különböző meg-
nyilvánulásaihoz 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 memó-
ria. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő 
gyakorlataival lehet kialakítani. 

 
 Zenehallgatás 
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A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei 
ízlését, és kritikai gondolkodását formálja. 

A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg 
teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját, s elsősorban ze-
nei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás egészéről kell benyo-
mást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket.  

Az iskolai zenehallgatás egyik célja a befogadói kompetenciák fejlesztése és a zene-
hallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei érdeklődést. 

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. Rend-
kívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg né-
hány zenei témát, a művek kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük 
az élmények feldolgozását. 

 
A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy: erkölcsi nevelés, nem-

zeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és a 
társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, kritikai gondolkodás, önállóság, 
esztétikai értékítélet, befogadás, tolerancia, kooperativitás, önkifejezés. 
 
Fejlesztési területek témakörei: 
1. Zeneművek/Énekes anyag  
2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  
3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  
4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  
5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  
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Fejlesztési terület 
1. Zeneművek/ Énekes anyag 

Órakeret 
  28 óra 

 
Kiemelt kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: verbális kifejezőkészség fejlesztése, 
versmegzenésítések irodalmi alapja. 
Idegen nyelvek: más népek dalai eredeti nyelven. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

Az énekhang képzése, fejlesztése egy- vagy többszólamú gya-
korlatokkal, figyelembe véve az életkori sajátosságokat (mutá-
lás).  
Dallamkincs folyamatos ismétlése, fejlesztése, bővítése: több-
féle zenetörténeti stílusból válogatott szemelvény, magyar nép-
dalok, más népek dalai, kiegészítve a magyar populáris zene mű-
fajaiból válogatott néhány példával. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tar-
talmak 

Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, attitű-

dök 
−  Népdalok és műdalok  
− A magyar népzene régi és új rétege

nek jellemzői 
− Műzene és népzenei feldolgozások 

különbsége 
− Homofon és polifon (kánon) szer-

kesztés 
− A zenetörténeti stílusok vokális jel

lemzői 
− A dúr és moll szerepe a zenei kifej

zésben 
− Az újonnan, hallás után tanult népd

lok, műdalok  
énekelése kottaképről és emlékeze
ből 

− A parlandot, rubato, giusto termész
tes módú  
használata 

− Megzenésített versek előadása taná  
hangszeren  
játszó osztálytárs által megszólalta
tott  
hangszerkísérettel 

− Dalok előadása a hozzájuk kapcso
lódó tánccal, 
 dramatizált előadással és hangszer
kísérettel 

− Közös éneklés.  
− Bemutató tartása. 
− A zenei nevelés elsődleges tevé-

kenységi formája az éneklés 
− A kreativitás támogatása az ének-

lésnél, táncolásnál 
− Éneklés az iskolai kórusban 
− Részvétel az ünnepekhez kapcso-

lódó előadásokban, projektekben  
− Részvétel a Zenei Világnap alkal-

mából rendezett iskolai progra-
mokban 

− A Fejlesztési feladatok és Készsé-
gek elnevezésű részben javasoltak 
alkalmazása 
 

Magyar népdalok  
A szennai lipisen-laposon; Által men-
nék; Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, 
de magos a teteje; Fecském, fecském 
; Hopp ide tisztán ; Kecskemét is ki-
állítja; Megkötöm lovamat; Megrak-
ják a tüzet; Sej, felszállott a kakas; Te 
vagy a legény 
A bolhási kertek alatt; A csitári he-
gyek alatt; Az igaz Messiás; Béresle-

 Előadói készség: az adott 
dal karakterének  

 árnyalt megszólaltatása (d
namika, tempó, 
zenei tagolás, frazeálás, st
lus) 
 



658 
 

− A helyes éneklési szokások és a 
tiszta intonáció  
fejlődése  

− Felismeri a népdalok és a mai világ 
párhuzamait 

 
 

gény; Bújdosik az árva madár; Elin-
dultam szép hazámból; Elmegyek, el-
megyek; Erdő mellett estvéledtem; 
Gerencséri utca; Hej, haj Boldizsár – 
cigány népdal; Kőmíves Kelemen 
balladája; Röpülj, páva  
 
Műzenei szemelvények  
Gloria Patri et Filio (gregorián); Mo-
niot D’Arras: Nyári ének (XIII sz.); 
Praetorius: Jubilate Deo – kánon; J. S. 
Bach: Már nyugosznak a völgyek (Já-
nos Passió 15. sz); J. Haydn: Szere-
nád; W. A.Mozart: Vágyódás a tavasz 
után; L. van Beethoven: Urián földkö-
rüli utazása, Örömóda; Franz Schu-
bert: A pisztráng 
Aranyosom – lengyel népdal; Enni, 
inni van csak kedvem – szlovák nép-
dal; Régi mesékre – ír népdal; Nyír-
fácska - orosz népdal; Ismeretlen 
szerző: Az erdőn már a rügy fakad – 
Tavaszköszöntő, a reneszánsz mű dal-
lama; Bárdos Lajos: Csöndes kánon 
(Raics István); Gaudeamus igitur (két 
szólam); W. A. Mozart: Ó, felvirradt 
a szép óra; Gebhardi – Kerényi 
György: Glória szálljon – kánon; No-
body knows – spirituálé (két szólam)  
Aranyosom – lengyel népdal; Enni, 
inni van csak kedvem – szlovák nép-
dal; Régi mesékre – ír népdal; Nyír-
fácska - orosz népdal; Ismeretlen 
szerző: Az erdőn már a rügy fakad – 
Tavaszköszöntő, a reneszánsz mű dal-
lama; Bárdos Lajos: Csöndes kánon 
(Raics István); Gaudeamus igitur (két 
szólam); W. A. Mozart: Ó, felvirradt 
a szép óra; Gebhardi – Kerényi 
György: Glória szálljon – kánon; No-
body knows – spirituálé (két szólam)  
Dalok alkalmakra, keresztény ünne-
pekre, jeles napokra  
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Pásztorok, pásztorok, örvendezve; 
Kossuth Lajos táborában; Amadé 
László – Arany János: Toborzó (A 
szép fényes katonának); Bocsásd meg 
Úristen (Cantus Catholici, 1651, Ba-
lassi B.) protestáns egyházi népének; 
Néktek emlékezem (Cantus Catholici, 
1651)  
Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kos-
suth Lajos azt üzente; Fónagy József 
– Arany János: Süvegemen nemzeti-
szín rózsa; Ma van húsvét napja  

Kulcsfogalmak Régi- és új stílusú népdalok, táncnóta, ivónóta, párosító, bujdosó, 
betyárdal, társas dal verbunkos dal, keserves, romantikus dal 

 
 

Fejlesztési terület 
2. Zeneművek/ Zenehallgatási anyag 

Órakeret: 
  24 óra 

Kiemelt kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: középkori világi költészet, nemzeti 
romantika, romantikus vers, szövegelemzés. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zeneirodalmi 
alkotások történelmi kapcsolata. 
Idegen nyelvek: énekes művek eredeti nyelven. 
Erkölcstan: műalkotások erkölcsi üzenete. 
Vizuális kultúra: művészettörténeti stíluskorszakok és stílus-
irányzatok 

Nevelési-fejlesztési célok: 
Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei 
anyag befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Ajánlott tartalmak és tevékenységek 
Kapcsolódó képessé-
gek, készségek, atti-

tűdök 
− Ismeri a zenetörténeti korszakok 

legfontosabb ismertetőjegyeit, 
történelmi és kulturális 
hátterüket 

− Azonosítani tudja az egyes 
korszakokhoz tartozó zenei 
műfajokat, jellemzőiket, 
hangszerelési sajátosságaikat 

− Az énekes anyaghoz kapcsolódó 
szemelvények meghallgatása, 
zeneirodalmi szemelvények a 

− Részvétel ifjúsági hangversenyeken 
− Élménybeszámoló készítése a hal-

lott hangversenyek kapcsán 
− Adatgyűjtések a zenetörténet feldol-

gozásához 
− Zeneművek zenetörténeti rendszere-

zése 
− Koncertfilm megtekintése 
− Kiállítás megszervezése híres ma-

gyar zeneszerzőkről, zenekarokról, 
előadóművészekről, zeneművekről, 
koncerthelyszínekről 

A zenei befogadási 
készség fejlesztése a 
figyelem 
intenzitásának növelé-
sével. 
Élményszerűséget 
biztosító zenekövetés 
képességének kialakí-
tása. 
A zenei ízlés és a zenei 
emlékezet fejlesztése a 
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zeneirodalom széles 
spektrumából válogatva: 

− a középkor és a reneszánsz 
zenéje: gregorián és trubadúr 
ének, madrigál, 

− barokk zene: kantáta és 
oratórium szvit, concerto, 
concerto grosso részletek, 

− bécsi klasszicizmus: oratórium 
részlet, vonósnégyes, 
versenymű, szimfónia, 

− a romantika zenéje: romantikus 
dal, operarészlet, 
zongoradarabok, programzene, 
szimfonikus költemény, balett,  

− a 20. század zenéje: kórusművek, 
daljáték, opera, táncjáték, 
kamarazene, jazz és a rock 
születése,  

− kortárs zene: 1960-tól 
napjainkig. 

− A zeneirodalom gazdagságának, 
műfaji sokszínűségének 
megismerése. 

− A meghallgatott szemelvények 
felismerése.  

− a zene keltette érzések 
megfogalmazása tanári kérdések 
segítségével 

 

− A lakóhely zenei emlékeinek össze-
gyűjtése, megtekintése 

− Kiselőadás készítése különböző 
hangszerekről, zenei műfajokról, ze-
neszerzőkről, zeneművészekről 

− Kiselőadás készítése a népzenei 
gyűjtések történetéről 

− Kiselőadás a hangszerekről (meg-
szólaltatási módjuk, felépítésük, ké-
pek, videók, animációk, applikációk 
felhasználásával 

− Az elektronikus média által nyújtott 
lehetőségek tanári irányítású hasz-
nálata 
 

Zenehallgatási anyag  
Magyar Gregoriánum (Schola Hunga-
rica) - részletek 
Orlando di Lasso: Visszhang 
Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet 
J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-
moll toccata és fúga;Parasztkantáta 
Nr.16 basszus ária; János Passió – Már 
nyugosznak a völgyek 15.sz. 
G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- 
dúr orgonaverseny I. tétel 
H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pász-
tor 
Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, 
fisz-moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel 
W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Fi-
garo házassága – nyitány részlet 
L. van Beethoven: G-dúr zongoraver-
seny 2. tétel; IX. szimfónia –Örömóda 
Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr 
zongoraötös IV. tétel 
Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus 
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (váloga-
tás) 
A népzenei revival legjobb felvételei 
 
W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett 
lassú tétele 

zenetörténet remek-
műveivel való találko-
zás során. 
a kultúrabefogadási 
szándék erősödése a 
remekművek elemzé-
sén keresztül. 
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Fréderic Chopin: g-moll mazurka 
Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. 
Magyar rapszódia 
Felix Mendelssohn: e-moll hegedűver-
seny I. tétel - részlet 
Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfó-
nia – IV. tétel (részlet) 
Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási in-
duló; Nabucco – Szabadság kórus 
Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal 
Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bor-
dal;  Hazám, hazám 
Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi 
nyitány – részlet 
Robert Schumann: Gyermekjelenetek – 
Álmodozás 
Richard Wagner: Tannhäuser - Nászin-
duló 
Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia 
IV. tétel 
Claude Debussy: Gyermekkuckó - Né-
ger baba tánca 
Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc 
Bartók Béla: Négy szlovák népdal;  Al-
legro Barbaro;  Concerto: IV. tétel In-
termezzo Interrotto 
Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz 
feleség ballada, El kéne indulni  Föl-
szállott a páva – részletek a variációk-
ból 
Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öre-
gek, Esti dal 
Carl Orff: Carmina Burana – Ó, For-
tuna 
Krzysztof Penderecki: Hirosima emlé-
kezete 
George Gerschwin: Porgy és Bess – 
Porgy dala (Az ínség nálam a va-
gyon...) 
Jazz standard-ek 
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autenti-
kus felvételek). 
Népzenei revival legjobb felvételei  
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Kulcsfogalmak Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, ro-
mantika, zenei impresszionizmus, kortárs zene 
Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, orató-
rium, kantáta, szvit, concerto, versenymű, szimfónia, szimfoni-
kus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, jazz, 
spirituálé. 
Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés 

 
 

Fejlesztési terület 
3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 

Órakeret 
  6 óra 

Kiemelt kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: jelek és jelrendszerek ismerete, 
mondatszerkezetek - kérdés és felelet, versek ritmusa, szótag-
száma, verssorok ritmizálása. 
Matematika: törtek 
Dráma és tánc: önkifejezés erősítése, néptánc. 
Testnevelés és sport: mozgáskultúra fejlesztése 

Nevelési-fejlesztési célok: 
További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a 
zenei reprodukció fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési feladatok Ajánlott tevéken-
ységek 

Kapcsolódó képességek, készségek, 
attitűdök 

− Új ismeret: 3/8, 6/8 – os ütemmu-
tató 

− Felütés- súlytalan indítás 
− Ritmusgyakorlatok hangoztatása 

nyolcad-ütemmutatóval 
− Minden, korábban tanult ritmikai 

ismeret gyakorlása, alkalmazása 
változatos formákban 

 
 

− A tanult új dalok 
ritmusának han-
goztatása 

− Ritmuskánon az 
osztály csoportjai 
között  

− Improvizáció, kre-
ativitás támogatása 
a tanult ritmikai 
elemek felhaszná-
lásával 

− Egyszerűbb rit-
mushangszerek ké-
szítése 

− Kottaíráshoz alkal-
mas szoftverek 
használatának 
megismerése 

− A Fejlesztési fel-
adatok, Készségek 
elnevezésű részben 

Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a 
felütés alkalmazása improvizáció so-
rán 
Részvétel közös kreatív zenélési for-
mákban, a zeneművek befogadásá-
nak előkészítéséhez Felhasználja 
énekhangját, az akusztikus környezet 
hangjait, ütőhangszereket, egysze-
rűbb dallamhangszereket. 
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megfogalmazottak 
alkalmazása 

Kulcsfogalmak 3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés 
 
 

Fejlesztési terület 
4. Zenei ismeretek / Hallásfejlesztés 

Órakeret 
   6 óra 

Kiemelt kapcsolódási pontok: 
Magyar nyelv és irodalom: hangszín, 
hangerő, magas és mély hangok 
Vizuális kultúra: önkifejezés, érzelmek 

Nevelési-fejlesztési célok: 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képes-
ségfejlesztés komponálással, rögtönzött folytatással. Hallás-
fejlesztés harmóniai példák szemléltetésével, egyszerűbb pél-
dák (harmónia-vázak) alkotásával. Előkészítést követően rö-
vid, az énekelt zenei anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok 
reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek 
Kapcsolódó képességek, 

készségek, attitűdök 
− A korábban tanultak elmélyítése, 

értelmezése 
− Kis és nagy szext, szeptim 
− A tanult hangközök éneklése, 

hangoztatása változatos formák-
ban 

− Az énekelt és zenehallgatási 
anyaghoz kapcsolódó dallami 
elemek megfigyelése, 
megnevezése és éneklése 

− A tanult dalok, egyszólamú zenei 
részletek követése kottából  

− A dúr és moll jellegű hangzás tová   
megfigyelése a zenehallgatási és  
énekelt  
anyaghoz kapcsolódóan 

− Bevezetés a többszólamúságba: e  
hallott 
szólamhoz saját szólam megszóla
tása 
tiszta intonációval    

− A zenei elemek vizuális 
megjelenítése kézjelek-
kel 

− Zenei kérdés, válasz 
rögtönzése 

− Az improvizáció és a 
kreativitás támogatása a 
tanult dallami elemek 
felhasználásával 

− A Fejlesztési feladatok, 
Készségek elnevezésű 
részben megfogalma-
zottak alkalmazása a 
hangközök és egyszerű 
harmóniák megfigyelé-
sének és meghallásának 
gyakorlására 

 

A többszólamú éneklés 
fokozatos bevezetésével a 
többirányú figyelem, a hallás, 
az intonációs készség fejlő-
dése. 
 

Kulcsfogalmak A korábban tanultak elmélyítése. 
 
 

Fejlesztési terület Órakeret 
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5. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás   4 óra 

Kapcsolódási pontok 
Magyar nyelv és irodalom: jelek és jel-
rendszerek ismerete. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a 
zenei reprodukció fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képes-
ség fejlesztése egy-egy meghallgatott zenemű kottaképének 
követése alapján. 

Ismeretek/fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek Kapcsolódó képességek, 
készségek, attitűdök 

− Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 
− A korábbi ismeretek mobilizá-

lása: 
• Módosított és módosítójel nélk  

szolmizációs  
hangok és törzshangok ismerete 

• A szolmizációs hangok és a ze  
törzshangok  
közötti alapvető különbség értelm
zése a tanult énekelt anyagokon 

• Tiszta, kis- és nagy hangközök (T
T8)  
megfigyelése és megnevezése  
énekelt és a 
zenehallgatási anyaghoz kapcso
dóan 

• Fél és egész hangos építkezés 
galmi ismerete 

• Kis és nagy terc szerepének foga  
ismerete a dúr és 
moll jelleg hangzásában 

− A tanult zenei elemek vi-
zuális megjelenítése 

− Zenei írás - olvasás a ta-
nult ritmusokkal, dallam-
hangokkal 

− Az improvizáció és a kre-
ativitás támogatása a ta-
nult ritmikai és dallami 
elemek felhasználásával 

− Kottaíráshoz alkalmas 
szoftverek használatának 
megismerése 

− A Fejlesztési feladatok, 
Készségek elnevezésű 
részben megfogalmazot-
tak alkalmazása. 

 
 

Rövid dallamok átírása 
betűkottáról hangjegyekre 
Gyakorlat szerzése a 
felismerő kottaolvasásban 
A kottakép újonnan tanult 
elemeinek felismerése 
kottából a tanult énekelt és 
zenehallgatási anyaghoz 
kapcsolódóan 
 
 

Kulcsfogalmak Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, 
F-dúr, d-moll 

 
A 8. évfolyam lezárásának feltételei 
Éneklés: min. 15 magyar népdal éneklése, gregorián dallamok, trubadúrénekek, kánonok, re-
neszánsz társas dalok éneklése a tanult anyagból 
Generatív és kreatív készségek: dallam vagy ritmus rögtönzés megadott szempontok alapján 
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek: ütemfajták, zenei ABC törzshangjainak, 
tempó és dinamika jelzések felismerése/ismerete 
Zenehallgatás: a hallgatott művek felismerése  
Zeneirodalom: rövid ismertető/esszé/PPT a tanult zenetörténeti korokról, zeneszerzőkről, mun-
kásságukról 
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DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ 

 
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, 

amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a koope-
ráció, a kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív 
folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb, és köny-
nyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző 
drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 
szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság erősí-
téséhez és a közösségi tudat kialakításához. Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, az 
önkifejezés, valamint a tolerancia, az együttműködés, továbbá a konfliktuskezelési képesség és 
a felelősségvállalás és autonómia kialakítására, a közösségi tudat és az önazonosság erősítésére. 
A dramatikus tevékenységek szintén fejlesztik a zenei képességeket, a vizuális érzékenységet, 
a térérzékelést, a testtudatot, a mozgáskultúrát, ily módon integrálják a többi társművészet ki-
fejezési formáit is. 

A dráma és színház tanulásának kiegészítői lehetnek az olyan tanórán kívüli tevékeny-
ségek, mint a színházi nevelési és színház-pedagógiai foglalkozások, a színházlátogatás, a szín-
játszó körök.  

A dráma és színház tantárgy más tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg 
moduláris formában, illetve a szabad órakeret terhére az 1–6. évfolyamon tökéletesen alkal-
mazható. Mivel a dráma és színház tantárgy teljes egészében gyakorlatközpontú, a tevékenysé-
gekkel való ismerkedés időszakában a különböző munkaformák bevezetése, a szaknyelv elsa-
játítása is játékos keretek között zajlik. A dráma és színház elsőrendű feladata az 1-4. évfolyam 
gyerekeinél a játékbátorság kialakítása, az együttműködés megteremtése és az elfogadó légkör 
megalapozása. A tanulói aktivitásra építő tevékenységek során támaszkodunk a tanulás társas 
(páros, kiscsoportos, egészcsoportos munka) természetéből adódó előnyökre és a differenciált 
egyéni munka adta lehetőségekre. Iskolánkban jól működő színjátszó szakkör segíti a drámajá-
ték és a színjátszás alkalmazható megvalósulását és a tantárgyi kapcsolódásokat.  
 

A tantárgy tanításának specifikus jellemzői a 7–8. évfolyamon  
A dráma és színház tantárgy önálló óraszámmal a 7–8. évfolyamon bír, de más tantárgyakba, 
tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában, illetve a szabad órakeret terhére 
az 1–6. évfolyamon is alkalmazható. A dramatikus tevékenységek tanulási eredményeinek 
elkülönítését kevésbé a korosztályos, évfolyambeli különbségek határozzák meg, sokkal inkább 
a korábban drámajátékkal töltött gyakorlati idő mennyisége és minősége, a csoport adottságai, 
valamint az iskola nevelési-oktatási kívánalmai. Mivel a dráma és színház tantárgy teljes 
egészében gyakorlatközpontú, a tevékenységekkel való ismerkedés időszakában a különböző 
munkaformák bevezetése, a szaknyelv elsajátítása is játékos keretek között zajlik. Elsőrendű 
feladat a játékbátorság kialakítása, az együttműködés megteremtése és az elfogadó légkör meg-
alapozása. A tanulói aktivitásra építő tevékenységek során támaszkodunk a tanulás társas 
(páros, kiscsoportos, egészcsoportos munka) természetéből adódó előnyökre és a differenciált 
egyéni munka adta lehetőségekre.  
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Fejlesztési céljaink:  
 
– élményeken keresztül történő megértés,  
– a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,  
– az összetartozás érzésének erősítése,  
– a dráma eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása,  
– önbizalom erősítés, 
– kapcsolatteremtő képességének kibontakoztatása, 
– beszédfejlesztés,  
– mozgásfejlesztés,  
– önkifejezés,  
– ön- és társismeret, 
– koncentráció, figyelemösszpontosítás, a térbeli tájékozódás és az érzékelés fejlesztése,  
– digitális kompetencia fejlesztés,  
– matematikai és gondolkodási kompetenciák, problémamegoldó gondolkodás fejlesz-
tése, 
– divergens gondolkodás fejlesztése 
– a tanuló alkalmat kapjon az önmagára és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazá-
sára és a válaszok keresésére. 
   
FŐ TÉMAKÖRÖK A 7–8. ÉVFOLYAMON  

• Szabályjátékok, népi játékok 
• Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal)  
• Rögtönzés 
• Saját történetek feldolgozása 
• Műalkotások feldolgozása 
• Dramaturgiai alapfogalmak 
• A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 
• Színházi műfajok, stílusok 
• Színházi előadás megtekintése  

 
Éves időkeret – Óraszámok 
 
Évfolyam 7-8. évfolyam 
Alapóraszám 32 

 
A D tantárgy óraszámainak megfelelő időkeretben, de nem tantárgyi keretek között, hanem 
komplex foglalkozások keretében, integráltan dolgozzuk fel a tananyagtartalmakat. 
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Fejlesztési terület: 
Dráma és színház 

Kapcsolódási pontok: 
Anyanyelv: Megfelelő beszédlégzés, hangképzés, hangozta-
tás, helyes ejtés. 
Figyelem, megfigyelés, logikai sémák, tempó, ritmus, emlé-
kezet, érzelem, képzelet; szövegtanulási technikák; játékos-
ság, zeneiség, ritmusélmény; tájékozódás térben. 
Természet- és társadalomtudomány: 
Életközösségek – testfelépítés, életmód és viselkedés kap-
csolata. 
 
Ének-zene: 
Ritmusos énekes gyakorlatok, alapritmusok, ütemek. 
Szociális kompetencia: kommunikáció, együttműködés 

Előzetes ismeretek:  
Egyszerű gyermekjátékok szabályainak ismerete és megtar-
tása.  Mesék ismerete, mese és valóság különbsége. 

Ismeretek és fejlesztési feladatok Ajánlott tevékenységek és tartal-
mak  

Megvalósulási terüle-
tek  

Drámai kifejezésformák: kapcsolat-
felvétel, kapcsolattartás, gesztus, 
mimika, hanglejtés, arckifejezés 
Jelenségek elemzése 
Önmaguk, társaik, környező világuk 
megismerése 
Szociális, esztétikai érzékenység ki-
alakítása 
Empátiás készség fejlesztése játékos 
feladatokon keresztül 
alkotóképesség 
rugalmas gondolkodás 
időérzék 
testi, térbeli biztonság 
tiszta és kifejező beszéd és mozgás 
ön és emberismeret 
önkifejezés 
kapcsolatteremtés, kapcsolódás a 
közösséghez 
viselkedési, kommunikációs bátor-
ság 
ritmusérzék 
térérzékelés 
testtartás, testtudat, mozgáskoordi-
náció 
együttműködés 

Érzékszervi finomítás (színek, illa-
tok, formák, anyagok) 
Megőrzés és újrateremtés 
Emlék és fantáziajátékok 
Ritmusjátékok 
Ügyességi játékok 
Térhasználat 
Tájékozódás 
Utánzó játékok 
Önérzékelés és partnerészlelés 
Egyensúlygyakorlatok 
Lazító és feszítő gyakorlatok 
Légző-, hangadó és kiejtési gyakor-
latok 
Koncentrációs gyakorlatok 
Kapcsolatteremtés és bizalom gya-
korlatok 
Összetett kommunikációs gyakorla-
tok 
Rögtönzés 
Közös dramatizálás 
Mintha játékok 
Alkalmazott drámajátékok 
színházi előadás megtekintése 
műalkotások feldolgozása 

 

anyanyelvi kompeten-
cia, szociális kompeten-
cia, digitális kompeten-
cia, kulturális kompe-
tencia,  
társadalomtudományok, 
természettudomány. 
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A dramatikus foglalkozások várható eredményei alsó tagozat 1-2 évfolyamán: 

– Szociális és zenei érzékenység fejlődése 
– Aktívan részt vesz a közösségi dráma játékokon 
– Önismeret, emberismeret gazdagodása 
– Térérzékelés és időérzék fejlődése 
– Társas kapcsolatok alakítása, fejlesztése, fejlődése 
– Nagymozgás fejlődése 

 
A dramatikus foglalkozások várható eredményei alsó tagozat 3-4 évfolyamán: 

– A zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a tanulók széles körű élményeket sze-
reznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei világban. 

– Ismeri és alkalmazza a drámai és színházi kifejezés formáit 
– Saját gondolat, téma, üzenet megfogalmazása a témához illeszkedő dramatikus 

közlésformában; 
– Megfogalmazza egy színházi előadás kapcsán élményeit, gondolatait. 
– Adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit 

 
A dramatikus foglalkozások várható eredményei az általános iskola 5-6. évfolyamán: 

– Megfogalmazza egy színházi előadás kapcsán élményeit, gondolatait. 
– Felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat 
– Megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját 

válaszait 
– Adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit 
– Felfedezi a színházi kommunikáció erejét 
– Megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat 
– Felismeri a színházi élmény fontosságát 
– Felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrend-

szer, cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás) 
– Felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási al-

ternatíváit 
– Felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott elő-

adásokban 
 
A dramatikus foglalkozások várható eredményei az általános iskola 7-8. évfolyamán: 

– Ismeri és alkalmazza a különböző verbális és nonverbális kommunikációs eszközöket; 
– Ismeri és alkalmazza a drámai és színházi kifejezés formáit; 

verbális és nonverbális kommuniká-
ciós készség 
színházi műfajok, stílusok 
a színház kifejezőeszközei 
dramaturgiai alapfogalmak 
Kulcsfogalmak: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kommunikáció, együttműködés, empátia, él-

mény, játék, mese 
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– Aktívan részt vesz többféle dramatikus tevékenységben tanári irányítással, önállóan, il-
letve társakkal való együttműködésben; 

– saját gondolatot, témát, üzenetet fogalmaz meg a témához általa alkalmasnak ítélt dra-
matikus közlésformában; 

– megfogalmazza egy színházi előadás kapcsán élményeit, gondolatait;  
– felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; 
– megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit; 
– felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 4. kitalál 

és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat;  
– tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire;  
– koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit;  
– megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját vála-

szait; 
– értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó 

közreműködőjeként;  
– fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát;  
– adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;  
– az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat;  
– felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a masz-

kot) ; 
– használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket;  
– felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket; 
– felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának tech-

nikáit; 
– felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét; 
– felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben;  
– felfedezi a színházi kommunikáció erejét; 
– alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében; 
– felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket;  
– megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 
– értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramati-

kus tevékenységek révén.  
– felismeri a színházi élmény fontosságát; 
– a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja;  
– felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, 

cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás);  
– felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alter-

natíváit;  
– felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadások-

ban;  
 

SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK 
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1-8. ÉVFOLYAM 

 
Programunk az iskola szocializációs funkciójának növelését kiemelt célként kezeli. 

Mindennapi tevékenységeinket annak tudatában alakítjuk ki, hogy folyamatosan hatást gyako-
rolunk – a kialakított terekkel, szokásokkal, megoldásmódjainkkal, kommunikációnkkal – a 
gyerekek értékrendszeréhez, tudáshoz, társakhoz, közösséghez való viszonyának alakulására. 
Éppen ezért a szociális kompetenciák fejlesztése nem egy-egy kiragadott alkalomhoz vagy 
rendszeres órához köthető, hanem célként áthatja az alapkészségek fejlesztését éppen úgy, mint 
a közös játékokat, a szabad tevékenységeket, a projekteket, az iskolai létezés egészét. A szoci-
ális kompetenciák fejlesztésére folyamatosan fókuszálunk, az azt célzó tevékenységeknek időt 
és teret biztosítunk. 

Tudatosan vállalt célunk, hogy a gyerekek minél több pozitív élményt élhessenek át, 
segítsük pozitív személyiségjegyeik erősítését, pozitív kapcsolataik kialakítását, mert tudjuk, 
hogy ezek olyan örömforrást jelenthetnek számukra, amelyek ösztönzőleg hatnak tanulásukra, 
az egyéni és közös erőfeszítésükre, hozzásegítik őket a sikerhez, életük teljesebbé tételéhez. 
Iskolánkban fontos módszertani elemként jelenik meg az elfogadó attitűd, az erőszakmentes 
kommunikáció, a fejlődésbe vetett hit, az erősségek és erények felfedezése és azokra való épít-
kezés. 
 
Az alábbi programelemek támogatják célunk elérését: 
 

• A személyes kapcsolatokat leginkább erősítő, folyamatos együttműködést igénylő tevé-
kenységformák kialakítása: 

• a napot kezdő nyitó körök,  
• a kooperatív munkaformák,  
• projektek, 
• a szabad játék lehetősége. 

– A személyességet erősítő alapvető szervezeti megoldásaink: 
o kísérők, patrónusok 
o vegyes életkorú osztálypárok, 
o kisiskolák, 
o vegyes életkorú műhelyek, projektek. 

– Célunk eléréséhez, hogy minden tanítványunk megtalálhassa egyéni útját, szüksé-
ges: 
o az egyéni út kísérő / patrónus által folyamatosan támogatott tervezése,  
o folyamatos önreflexió az elvégzett tevékenységekhez, 
o önismeretük fejlődése, reális énképük kialakulása, 
o saját fejlődésükbe vetett hitük megerősödése. 

– Az egész iskolára jellemző biztonságos, támogató légkör ösztönzi a szociális kész-
ségek, a szociálisan kompetens magatartás fejlődését. 

– A valóságos, természetes kapcsolatok, tevékenységformák segítik az érzések át-
élését és kifejezhetőségét biztonságot nyújtó keretek között.  
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– A felnőttek tudatos mintát adnak a pozitív attitűdökre és értékekre, a gyerekeket is 
életkoruknak megfelelő személyes felelősségvállalásra és társas felelősségválla-
lásra ösztönző helyzeteket teremtenek. 

– A gyerekek mindennapjaik során egyéni és csoportos döntési helyzeteket sorával 
találkoznak mind saját munkájuk megtervezése, mind a közös szabályalkotások 
során. 

– A társas interakció a gyerekek között áthatja a tanulási és szabadidős tevékenysé-
geket egyaránt. 

 
Célok és kiemelt fejlesztési feladatok: 
 

A programunk stratégiai célja a személyes és társas kompetenciák fejlődésének sokol-
dalú támogatása a személyes, a társas és a kognitív dimenzióban. 
 
A személyes dimenzióban:  

– a reális önismeret, az önbizalom és az önfegyelem kialakulásának elősegítése,  
– a kreativitás fejlesztése,  
– a személyiség által meghatározott lehetőségek és korlátok közötti előigazodás ké-

pességének megalapozása,  
– a személyes célok reális kitűzésének gyakorlása, 
– az egyéni érzések felismerésének és megnevezésének gyakorlása.  

 
A kognitív dimenzióban:  

- a pozitív kritikai attitűd megalapozása,  
- gyakorlat szerzése a különféle formában megjelenő információk kezelésében,  
- a problémamegoldó gondolkodás technikáinak megalapozása. 

 
A társas dimenzióban:  

- a nyitottság és a mások iránti bizalom kialakítása,  
- a véleményalkotási és cselekvési autonómia, valamint a felelősségérzet megalapozása,  
- a konstruktív konfliktusmegoldáshoz szükséges attitűdök és képességek megalapozása, 

gyakorlat szerzése az életkornak megfelelő hiteles kommunikációban, 
- a hatékony együttműködéshez szükséges attitűdök megalapozása, és az együttműködés 

alapvető eszköztárának kialakítása.  
 
A szociális kompetenciák fejlesztésének kapcsolódása a NAT műveltségterületeihez 
 

A szociális kompetenciák fejlesztési céljai az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésével 
szoros átfedést mutatnak, mivel a fejlett kommunikációs készségek pozitívan hatnak a szociális 
készségekre is, illetve a szövegértés fejlesztésénél feldolgozott mesék, történetek gazdag forrást 
jelentenek az önismereti, a társas készségek és a szociális érzékenység fejlesztése területéhez. 

Az ember és természet, valamint az ember és társadalom műveltségterületeket is át-
szövik a szociális kompetenciák fejlesztési lehetőségei. 
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A szociális kompetenciák megjelennek a hagyományosan az etika tematikájához tar-
tozó tartalmak és szempontok is. A nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési területe az erkölcsi 
nevelés. Megvalósulását jelen tantervben kiemelten is szolgálja a nemzeti alaptantervben meg-
jelenő fejlesztési követelményeket és közműveltségi tartalmakat, amelyek az életkori sajátos-
ságoknak megfelelő beszélgetési témákat kínálnak. 

A szociális kompetenciák fejlesztésénél módszertani elemként eredményesen használ-
ható a drámajátékokon és a művészeti alkotó munkán keresztüli témafeldolgozások. 

A digitális kompetenciáknak már ma is szoros a kapcsolódása a szociális kompetenci-
ákhoz és várhatóan a jövőben egyre inkább összefonódik a két kompetenciaterület, egyik sem 
lesz értelmezhető a másik nélkül. 
 

I. A szociális kompetenciák személyes dimenziói 
Tematikai egység 1. ÖNISMERET Órakeret 

folyamatos 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

- Énkép 
- Önbecsülés 
- Önelfogadás 
- Önkifejezés 
- Önismeret 
- Saját környezet alakítása 
- Helytállás 
- Szokásrendszer kialakítása 
- Kapcsolat kialakítása 
- Optimizmus  

Előzetes tudás Családban, kortársközösségben szerzett tapasztalatok 
Témák/ fejlesztési célok/ követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énkép, az önelfogadás, az önkifejezés és az önismeret fej-
lesztése 
Ilyen vagyok – külső és belső tulajdonságaim, határaim, erős-
ségeim és gyengeségeim 
Amikor még kicsi voltam 
Család – rokonság, hagyományok, terek 
Helyzetek 
Az én útjaim - választásaim 
Hogyan változtathatók a saját határaim? 
Játszani jó – Játékaim -Játéktér 
Jelek 
Ami befolyásol 
Aminek örülök 
Sikereim és kudarcaim 
Optimista vagy pesszimista vagyok? 
Miben hiszek? 

Anyanyelvi kommunikáció 
- a témához kapcsolódó iro-
dalomfeldolgozás 
- saját szövegalkotás  
- drámajáték 
 
Művészetek 
kreatív alkotások / önarc-
kép, családkép, eseményáb-
rázolás, digitális történet-
mesélés 
szimbólumok 
 
Testnevelés és egészségfej-
lesztés 
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Amit fontosnak tartok 
Akikben bízom és akik bíznak bennem  
Bizalom a bizalomban 
Bizalom és bizalmatlanság 
Oknyomozás a félelem körül 
Szörnyek és hősök 
Kedvenceim 
A szocializáció támogatása a saját környezethez való viszo-
nyulás tudatosításával 
Kedvenc helyek, tárgyak, tevékenységek, események 
Közösségeken – család, barátok, társak, sportkör, szakkör, 
osztály, kisiskola, iskola – belüli helyem, szerepeim 
Helytállás különböző helyzetekben – mi befolyásolja a hely-
zetek alakulását? 
Önmotiválás képessége külső megerősítés nélkül 
Alkalmazkodás a változásokhoz, nehézségekhez 
Saját kapcsolati háló feltérképezése 
Külső és belső tulajdonságok alapján személy/ek bemutatása 
A kapcsolatok feltérképezése – hogyan látom őket, ők hogyan 
látnak engem? 
Tükör - A tükör két oldalán 
Kapu másokhoz és hozzám 
Mit adok és mit kapok? 
Közös játékaink, tevékenységeink 
Kezdeményezéseim  
Titkaink 
Szokásrendszer tudatos alakítása 
Naponta-hetente-havonta-évente – visszatérő események, te-
vékenységek 
Időbeosztás 
Feladataim a családban 
Hogyan tanulok? 
Mi van legelöl? 
Unatkozás-munkálkodás-szórakozás 
Amikor egyedül vagyok 
Amikor dühös vagyok 
Amikor……… vagyok 
Időszakos és rendszeres tevékenységeim 
Tervezés és sorrendbe állítás 
Célmeghatározás, részcélok 
Szándékos és nem szándékos következmények számbavétele 

 erőpróbák, ügyességi játé-
kok, segítségadás 
 
Személyközi, interkulturális 
és állampolgári kompeten-
cia 
környezeti hatások és hatá-
som a környezetre 
csoportszerepek 
 
Tanulás tanulása 
motiváció 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
tulajdonságok, jellemzés 
 
Tanulás tanulása 
időterv készítés 
tevékenység priorizálása 
célmeghatározás 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
- a témához kapcsolódó iro-
dalomfeldolgozás 
- saját szövegalkotás  
- drámajáték 
 
Matematikai kompetencia 
logikus gondolkodás 

Készségek, képessé-
gek, attitűdök 

Identitás; Hitelesség; Önállóság, autonómia; Önszabályozás; 
Érzelmek tudatossága; Énelfogadás; Énerő; Kompetenciaérzet 
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Tematikai egység 1. ÖNSZABÁLYOZÁS Órakeret folyamatos 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési cél-
jai 

- Érzelmek kezelése 
- Tolerancia 
- Bizalom 
- Eltérő nézőpontok, Értékek sokfélesége 
- Szabálytudat 
- Önfegyelem 
- Kudarctűrés 

Előzetes tudás Családban és kortársközösségekben, óvodában/iskolában szerzett 
tapasztalatok 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények Kapcsolódási pontok 

Érzelmek felismerése, kezelése 
Ismerkedés az érzéseinkkel 
   Ami nyugtalanít, amikor nyugtalan vagyok 
   Úgy félek  
   Zavarban vagyok 
   Szégyellem magam 
Érzelmeink és a viselkedésünk kapcsolata 
Értelem és érzelem 
Hogyan tudok bánni az érzéseimmel? 
Érzelmeim kifejezése – Hogyan mondjam el neked? 
Megküzdés az érzéseinkkel és a hozzá kapcsolódó indulatok-
kal 
Belső hang-belső dialóg 
Önmagunk lecsendesítése 
Sikerkezelés – amikor a siker is nehéz 
Jó kedvem van – Rossz kedvem van 
Hangulataim 
Kudarctűrés 
Stresszkezelés 
Kitartás - Maradni a feladatnál még a nehézséggel szemben is 
Néha nehéz dönteni – mi befolyásolja döntéseinket? 
Intuíció és/vagy kiszámíthatóság 
Most már megy 
Nyugalom és békesség megteremtése  
Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támo-
gatása 
Tolerancia, nyitottság növelése/erősítése  
A sajáton kívüli szokások, értékek megismerése, tiszteletben 
tartása 
Szivárvány 
A sokféleség értékelése 
Előítéleteink tudatosítása 

Anyanyelvi kommunikáció 
- a témához kapcsolódó iro-
dalomfeldolgozás 
- saját szövegalkotás  
- drámajáték 
 
Művészetek 
- érzések, hangulatok, amit 
a műalkotások közvetítenek 
- érzéseink, hangulataink ki-
fejezése alkotásban 
 
Testnevelés és egészségfej-
lesztés 
 lazítás, relaxáció 
 
Matematikai kompetencia 
logikus gondolkodás az 
esélylatolgatásban 
 
Személyközi, interkulturális 
és állampolgári kompeten-
cia 
eltérő kultúrák 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
értő hallgatás, átfogalmazás, 
pozitív megfogalmazás, 
visszakérdezés, énüzenet 
 
Testnevelés és egészségfej-
lesztés 
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Jé, egészen másnak gondoltam! 
Az eltérő nézőpontok megértése 
Először dicsérj, aztán kritizálj! 
A kritikai megnyilvánulás keretei 
Hogyan hat rám a kritika? 
Véleményfogadás, bizalom a másikban 
Szabálytudat kialakítása, erősítése 
Játékszabály 
Közlekedési szabály 
Szabályok a természetben 
Szabályok a virtuális világban  
Helyek és szabályok 
Közösségek és szabályok 
Miben segít és miben akadályoz a szabály? 
Sok vagy kevés a szabály? 
Én és a szabályok 
Rend és rendetlenség 
Közös szabályalkotás  
Kívülről jövő és/vagy belülről jövő szabályok 
Önszabályozás – önfegyelem  

 csapatjátékok szabályai 
 
Személyközi, interkulturális 
és állampolgári kompeten-
cia 
szabálykönyvek, törvények, 
természeti és társadalmi tör-
vények 
 

Készségek, képessé-
gek, attitűdök 

Érzelmek kezelése; Felelősségvállalás; Törődés, tekintet másokra; 
Tolerancia; Céltudatosság; Kitartás; Erőfeszítés 

 
Tematikai egység 1. ÉNHATÉKONYSÁG Órakeret folyamatos 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

- Konstruktív önérzékelés 
- Tanulási énhatékonyság 
- Szabadidős énhatékonyság 
- Tájékozódás a személyes kapcsolatok világában 
- Alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fej-
lesztése 
- Személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakorlása 
- Barátság kialakulása, megtartása  
- Hatékony kommunikáció  

Előzetes tudás Mindennapi tapasztalatok célokról, eredményről, lehetőségről, 
erőfeszítésről, kapcsolatokról 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények Kapcsolódási pontok 

Konstruktív önérzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll 
kialakítása 
Tudok neked segíteni, mert… 
Erre képes vagyok 
Ezt szeretném elérni 
El tudom érni, mert… El tudom érni, ha…. 
Ha akkor szabály felismerése 

Testnevelés és egészségfej-
lesztés, 
Művészetek 
elképzelés, terv, megvaló-
sítás 
Anyanyelvi kommunikáció 
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A cél elérésének belső és külső feltételei 
Amin változtathatok és amin nem 
Elvárásaim önmagammal szemben 
Mit várnak tőlem a felnőttek? 
Mit várnak tőlem a társaim? 
Milyen elvárásoknak felelek meg? 
Tanulmányi előmenetelre vonatkozó énhatékonyság 
Honnan hová jutottam a tanulásban? 
Kitől, hogyan kérek segítséget a tanulásban? 
A tanulásra való összpontosítás 
Hogyan tervezem meg a tanulási tevékenységemet? 
Hogyan jegyzek meg dolgokat? 
Hogyan jegyzem le, ami fontos? 
Saját vélemény kifejtése 
A könnyűtől a „nekem nem megy” -ig 
Nemet mondok az „Ez nem megy” -re 
Szabadidős tevékenységekre vonatkozó énhatékonyság 
Tevékenységeim: délután az iskolában, otthon, barátokkal, 
egyedül 
Tevékenységeim tartalma – zene, sport, művészet, természet 
Rendezvények, programok, versenyek, amin részt veszek 
Amit szívesen játszom 
Időbeosztásom, időtervezésem 
Az unalomtól az „Ez szuper volt” -ig 
Tájékozódás a személyes kapcsolatok, vonzódások világában – 
barátság kialakulása, megtartása, esetleges konfliktusok felol-
dása 
Egymás között 
Hidak  
Út egymáshoz 
Fordulópontok 
Körön kívül, körön belül 
Ismerős és barát 
Barátság 
Titkos barát 
Mit ápolsz, barátságot?! 
Őszinteség, titok, hazugság 
Támogatni valakit és támogatást kapni valakitől 
Segítségkérés a kortársaktól 
Segítségadás a kortársaknak 
 
Alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fej-
lesztése 
Személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakorlása 

- a témához kapcsolódó 
irodalomfeldolgozás 
- saját szövegalkotás  
- drámajáték 
 
Tanulás tanulása 
tanulási technikák, időterv, 
lépésről-lépésre haladás 
 
 
Művészetek, Testnevelés és 
egészségfejlesztés 
 Anyanyelvi kommuniká-
ció, Személyközi, interkul-
túrális és állampolgári 
kompetencia 
 
Személyközi, interkulturá-
lis és állampolgári kompe-
tencia 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
- a témához kapcsolódó 
irodalomfeldolgozás 
- saját szövegalkotás  
- drámajáték 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
- a témához kapcsolódó 
irodalomfeldolgozás 
- saját szövegalkotás  
- drámajáték 
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Békesség vagy harag? -érzelmek megjelenítése, felismertetése 
szituációs játékokban 
Mit változtatnék a világban? 
Mitől lesz eredményes a személyes kommunikáció? 
Hogyan kommunikáljak a virtuális térben? 
Közösségek 
Szabályok 
Változás 
Párbeszédek alkotása 
Vállalni a nyilvános kiállást 
Nyilvános kiállás és hitelesség 
Készségek, képessé-
gek, attitűdök 

Pozitív önértékelés; Konstruktív önérzékelés; Önkifejezés képes-
sége; Időgazdálkodás; Választás; Alkalmazkodás; Tervezés; 
Támogatás; Hitelesség 

 
 

II. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek 
 

Tematikai egység A SZOCIÁLIS KOMPE-
TENCIÁK KOGNITÍV 

DIMENZIÓJA 

Órakeret 
folyamatos 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

- Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 
- Információkezelés 
- Kreatív jegyek erősítése 
- Szokások társadalmi, földrajzi, történelmi, kulturális be-
ágyazottságának megértése 

Előzetes tudás Saját tapasztalat problémamegoldásról, eltérő kultúrával 
való találkozásról, alkotó tevékenységről 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények Kapcsolódási pontok 
Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 
Problémamegoldó gondolkodási utak megismerése 
Lassítás és a forró fejű gondolatok lehűtése 
Nézőpontváltás 
Célkitűzés 
A lehetséges utak számbavétele 
Döntéshozatal – a megoldás kiválasztása 
Asszertivitás – a passzivitás és az agresszivitás közötti prakti-
kus középút 
Értő figyelem, visszajelzés, a kommunikációt továbblendítő 
metakommunikációs elemek 
 
Információkezelés 
Információgyűjtés 

Matematikai kompetencia 
Problémamegoldás 
 
A kompetenciaterületek 
többsége, kiemelten: 
Anyanyelvi kommunikáció 
Digitális kompetencia 
 
Művészetek 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
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Információk rendszerezése 
Információk értékelése 
Információfeldolgozás 
Történetalkotás 
Jelenségmagyarázat különböző nézőpontból 
Hírek igazságtartalma 
Mögöttes szándékok és kifejeződésük 
Kritikai gondolkodás 
A miniszter tanácsadói 
Arányosság 
 
Kreatív jegyek erősítése 
Keresd a problémát 
Mit oldanál meg? 
Mit változtatnál? 
Hirtelen jött ötletek 
Újszerű kérdések 
Ilyet még nem hallottam 
Az én szigetem 
Mennyi minden van ebben! 
Ne hagyd abba, tarts ki! 
Átalakítások 
Furcsa lények  
Találóskérdések, fejtörők 
Indulj ki a végéből 
Te mit tennél a helyében? 
 
Szokások társadalmi, földrajzi, történelmi, kulturális beágya-
zottságának megértése 
Szimbólumok 
Eredetmondák 
Történetek 
A dolgok sem egyformák 
Ahol én jártam már 
Felfedezők 
A mi családunkban 
Szabályok különböző közösségekben 

Személyközi, interkulturális 
és állampolgári kompeten-
cia 
a természet kreativitása 
 
Személyközi, interkulturális 
és állampolgári kompeten-
cia 
eltérő kultúrák 
 
Idegennyelvi kompetencia 
az anyanyelvitől eltérő 
nyelvi megoldások 

Készségek, képessé-
gek, attitűdök 

Asszertivitás; Fontossági sorrend felállítása; Kategorizálás; Infor-
máció értékelése; Bölcsesség-Megfontoltság; Ítélőképesség; Dön-
téshozás; Rugalmasság; Nyitottság 

 
 

III. A szociális kompetenciák társas dimenziói 
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Tematikai egység 1. EGYÜTTMŰKÖDÉS Órakeret 
folyamatos 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

- Empátia fejlesztése 
- Kérdések, kérések megfogalmazása 
- Visszajelzés adása 
- Részvételi szándék 
- Munkamegosztás 
- Pozitív odafordulás 

Előzetes tudás Tapasztalatok közös játékról, tevékenységről, családi mun-
kamegosztásról, együttműködésről 

Témák/ fejlesztési célok/követelmények Kapcsolódási pontok 

Empátia fejlesztése 
Aktív, értő figyelem 
Nézőpontváltás 
Szerepcsere 
A megértés ellenőrzése 
Érzelmek vizsgálata 
Hogyan fejezek ki én érzéseket? 
Hogyan fejezi ki a másik az érzéseit? 
Ami a szavak mögött van 
Így beszélgetnek az indiánok 
Helyzetek, amikor a másikra figyelnem kell 
Amikor a …. szomorú 
Gondoskodás, jóság, együttműködés 
A másik érzéseinek elfogadása 
Barátság 
Ünnepek 
Lakóhely 
Ismerősök és idegenek 
Kérdések, kérések megfogalmazása 
Kérdésfeltevés 
Hangnem és hangerő 
A megértést segítő kérdések 
Finoman félbeszakítani másokat 
A kérdés pontos megfogalmazása 
A kérés pontos megfogalmazása 
Félreértéseink 
Őszinteség, becsületesség, tisztesség 
Visszajelzés adása 
Értékelő visszajelzés: dicséret adása, mások hozzájárulásának 
elismerése 
Egyet nem értés megfelelő módon való kifejezése 
Elnézés kérése 

Anyanyelvi kommunikáció 
- kommunikációs gyakor-
latok 
- a metakommunikáció 
- szituációs játékok 
 
Személyközi, interkulturá-
lis és állampolgári kompe-
tencia 
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Mások elismerése 
Kritika megfogalmazása: személy helyett a tartalomra vonatko-
zóan Beszéd hangereje 
Válaszolás 
Indoklás 
Vélemény megfogalmazása 
Ki tehet róla – Ki tehet érte? 
Részvételi szándék 
Közös célok 
A csoporthoz tartozás érzése 
Mások ötleteinek elfogadása 
Szabálykövetés 
Utasítások követése 
Saját ötlet hozzájárulás 
Részvétel a döntéshozatalban  
Építeni mások ötletére 
Az én célom, az ő célja, a … 
Együttműködési lehetőségek az osztályban 
Együttműködési lehetőségek a virtuális térben 
Amiben szívesen veszek részt 
 
Munkamegosztás 
Feladatmegosztás másokkal 
 
Felelősségvállalás 
Nemet mondani tudás 
Elfogadni, ha mások nemet mondanak 
A munkát előrevivő szerepek a csoportban 
Munkamegosztás a családban 
Munkamegosztás az iskolában 
 
Pozitív odafordulás 
Bátorítás 
Támogatás 
Segítségkérés és segítségadás 
Érdeklődés a másik tevékenysége iránt 
Humor 
Megértés, tisztelet, előzékenység 
Konszenzusra jutás 
Kompromisszumkötés 
A közös cselekvés öröme 
Próbáljuk meg együtt 
Ezt együtt csináltuk 
Munkánk gyümölcse 
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Készségek, képessé-
gek, attitűdök 

Empátia; Kommunikációs készség; Véleményalkotás; Vitakészség; 
Segítségadás; Segítségkérés; Visszautasítás; Odafigyelés; Türelem;  
Kíváncsiság; Becsületesség; A különbözőség tisztelete; Felelősség-
vállalás 

 
 

Tematikai egység 1. KONFLIKTUSKEZELÉS Órakeret 
folyamatos 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

- Sokféleség értékelése 
- Asszertív kommunikáció 
- Konfliktuskezelési képesség 
- Nyertes-nyertes helyzetmegoldás 

Előzetes tudás Saját tapasztalatok, megélt konfliktusok 
Témák/ fejlesztési célok/követelmények Kapcsolódási pontok 

Sokféleség értékelése 
 
Első benyomás – Emlékszel még? 
Mit gondolsz róla? És most? 
Előítéletes megnyilvánulásaink 
Eltéréseink, eltéréseik 
Honnan tudjuk, hogy mi van legbelül? 
Hasonlóságok és azonosságaink 
Eltérő igények 
Eltérő szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, értékek 
Sokszínű és sokféle 
Szeretem, ha változatos 
Megijeszt, nem ismerem 
Ismerem, szeretem? 
Ellenállás a társas nyomásnak 
 
Asszertív kommunikáció elemei 
Asszertív kérdés 
Aktív hallgatás 
Egyértelmű és konkrét közlés 
Empátia 
"Elakadt lemez taktika"- állásponthoz való ragaszkodás 
Én-közlések 
Eredménytervezés 
Negatív rákérdezés 
Mások tisztelete 
Megvalósítható kompromisszum 
Önérvényesítő beismerés 
Önfeltárás 

Személyközi, interkultu-
rális és állampolgári 
kompetencia 
 
Idegennyelvi kommuniká-
ció 
 
 
Művészetek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anyanyelvi kommuniká-
ció 
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Pozitív hozzáállás 
Változtatás felajánlása 
Viselkedés megváltoztatásának kérése 
 
Konfliktuskezelési képesség 
Összeütközéseim 
Konfliktuskezelési formák: megbeszélés, egyeztetés, vita 
Önérvényesítés és együttműködés összehangolása 
Konfliktusfeloldási lehetősége: versengés, alkalmazkodás, elke-
rülés, problémamegoldás, kompromisszum keresés 
Érthető üzenet-tiszta vétele a másik üzenetének 
Felelősségvállalás 
Sportszerűség 
Az őszinteség és a hazugság 
A bizalom, az önbizalom  
A félelem és hitelesség 
Erőszakmentes kommunikáció  
Nyertes-nyertes helyzetmegoldási lehetőségek megismerése 
Csoporton belüli konfliktusok és feloldási lehetőségek 
Csoportok közötti konfliktusok és feloldási lehetőségek 
Véletlen vagy szándékos károkozás, kárenyhítési módok, lehető-
ségek 
A közléssorompók elkerülése 
 
Mediációs vagy közvetített vitarendezés 
Resztoratív technikák  
Konfliktusok a virtuális térben 
A tükör két oldalán 
Félreértések, félrehallások 
Eltérő vélemények 
Büntetni vagy orvosolni? 
Csak egy út van? 
Hallgass meg! – Meghallgatlak 
Nyertes-nyertes helyzetmegoldás 
Győzelem-vereség 
Nyereség-veszteség 
Ugyanazon az oldalon állunk 
Közös megoldást keresünk 
Vállaljuk a felelősséget 

 
 
 
 
Anyanyelvi kommuniká-
ció 
- a témához kapcsolódó 
irodalomfeldolgozás 
- saját szövegalkotás  
- drámajáték 
 
 
Személyközi, interkultu-
rális és állampolgári 
kompetencia 
 
 
 
 
Digitális kompetencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testnevelés és egészség-
fejlesztés 
 
Anyanyelvi kommuniká-
ció 

Készségek, képes-
ségek, attitűdök 

Empátia; Kommunikációs készség; Véleményalkotás; Vitakészség; 
Konfliktuskezelés; Őszinteség; Felelősségvállalás; Problémamegol-
dás; Önuralom; Asszertivitás; Megbocsátás 

 
 



683 
 

Tematikai egység 3. TÁRSADALMI RÉSZ-
VÉTEL ÉS SZOLIDARI-

TÁS 

Órakeret 
folyamatos 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

- Közösséghez tartozás élményének átélése 
- A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység 
erősítése 
- A helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megol-
dása iránti szolidaritás és érdeklődés fejlesztése  
- Résztvevői magatartás kialakítása  

Előzetes tudás  
Témák/ fejlesztési célok/követelmények Kapcsolódási pontok 

Közösséghez tartozás élményének átélése 
Saját csoportok számbavétele 
Felnőttekkel együtt 
Csak gyerekek vagyunk  
Egy helyen lakunk 
Milyen szokásaink vannak? 
A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása 
Mivel segítjük egymást? 
Van-e a környezetemben, aki segítségre szorul? 
A mi szigetünk 
A falakon túl 
A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése 
Elfogadott vagy elutasított állapotok megjelenítése, felisme-
rése szituációs játékokban 
Azonosság, különbözőség keresése – személyek, viselkedé-
sek, helyzetek között 
A társadalom etnikai és vallási sokszínűsége 
Ahány ház, annyi szokás 
Előítéletek tudatosítása 
A különbségek háttere 
Bújj a bőrébe  
Közös nyelvünk a játék, a művészet, a sport 
 
A helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása 
iránti szolidaritás és érdeklődés fejlesztése 
Vagyoni eltérések okok és következmények 
Az igazságos társadalomról kialakított elképzelés 
Kedvezmény-előny lehetőségei, elfogadottsága 
Összetartozás, kirekesztettség 
Mit változtatnál meg a környezetedben? 
Mit tudsz megváltoztatni a környezetedben? 
Milyen hatással vagy másokra? 

Anyanyelvi kommunikáció 
- a témához kapcsolódó iro-
dalomfeldolgozás 
- saját szövegalkotás  
- drámajáték 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Személyközi, interkulturális 
és állampolgári kompeten-
cia 
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Idős emberek a környezetedben 
Szegény emberek a környezetedben 
Segítségre szoruló társaid 
Neked ki segíts? 
A kölcsönösség  
 
Résztvevői magatartás kialakítása 
Hétköznapi hősök 
Én is lehetek hős 
Miért tudunk felelősséget vállalni? 
Célzott segítségadás 
Alkalmi és rendszeres segítségadás lehetősége 
Önkéntesség 
Út egymáshoz 
Állatmenhely 
Karácsonyi csodavárók 
Együtt várjuk a tavaszt 
Ajándékozás  
Adakozás 

Művészetek 

Készségek, képessé-
gek, attitűdök 

Empátia; Előítéletek felismerése; Bizalom; Másság elfogadása; 
Autonómia; Cselekvőképesség; Kezdeményezőkészség; 
Médiatudatosság; Társadalmi részvétel és szolidaritás 

 
A fejlesztés várható eredmények a nevelési, oktatási szakasz végén 
 
Abban az esetben, ha a szociális kompetenciák fejlesztése kiemelt célként jelenik meg az iskola 
programjában, áthatja az iskola mindennapi életét és mindennapos kerete, lehetősége van a ki-
emelt kompetenciák fejlesztésének, a személyességnek a közösségben és a tevékenységek meg-
tervezésében, értékelésében, akkor 
 Életkoruknak megfelelő reális énképpel rendelkeznek. 
 Átlátják társas viszonyaiknak alapvető szerkezetét. 
 Önállóságuk, döntésképességük és magatartásbeli tudatosságuk támogatja képességfej-

lesztő, ismeretszerző tevékenységüket. 
 Kialakul bennük az önmagukkal, másokkal és környezetükkel kapcsolatos, életkoruk-

hoz igazodó felelősségérzet. 
 Kíváncsiak és nyitottak az őket körülvevő világ jelenségeire. Pontosan fogalmazzák 

meg kérdéseiket. Képesek megkeresni a válaszokhoz szükséges információkat, s azokat 
különböző szempontok szerint rendszerezni is tudják.  

 Az életkoruknak megfelelő szövegeken belül el tudják különíteni egymástól a tényeket 
és a véleményeket.  

 Gyakorlatuk van abban, hogy eligazodjanak a különböző szerepek és szabályok között. 
Képesek az általánosan elfogadott közösségi normák betartására.  

 Képesek a belülről vezérelt cselekvésre.  
 Véleményüket szabatosan fejezik ki, véleményük mellett képesek érvelni.  
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 Tapasztalatokkal rendelkeznek különféle problémák és konfliktusok azonosításában, il-
letve megoldásában. 

 Rá tudnak hangolódni mások érzelmi állapotára, be tudják fogadni gondolataikat. Gya-
korlatuk van abban, hogy kölcsönössé tegyék a kommunikációt.  

 Képesek együttműködni másokkal. Ismerik a kooperatív tanulásban használt alapvető 
módszereket. Társaikkal együtt képesek közös célokat megvalósítására, közös feladato-
kat megoldására.  

 Általában előnyben részesítik az egyenrangúságon alapuló emberi viszonyokat az alá-
fölérendeltséget képviselő viszonyokkal szemben. Rendelkeznek néhány elmélyült kap-
csolattal. 

 Értékként tudják elfogadni az emberek sokféleségét, többé-kevésbé védettek a romboló 
társadalmi előítéletekkel szemben. 

 Úrrá tudnak lenni indulatikon, érzelmeiken, illetve képesek azokat a helyzetnek megfe-
lelő módon és kulturáltan kifejezni. 

 Motiváltak segítségnyújtásra és a felajánlott segítség elfogadására. 
 Motiváltak az alkotó munkára. 
 Esélyük van arra, hogy örömüket találják a tanulásban 
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TANULÁSI KOMPETENCIÁK 

 

1-6. ÉVFOLYAM 

 
A tantestületünk tanulószervezetként, szoros együttműködésben, a programokat közösen meg-
határozva, fejlesztve működik. A tantestület tagjai között – éppúgy, mint a pedagógus-gyerek 
kapcsolatban – a partneri viszony és a dialógus a meghatározó. 
A tanulószervezetre jellemző működésben találtuk meg azt a keretet, amiben megteremthetjük 
egy valóban tanulóközpontú iskola feltételeit, ahol a középpontban a gyerekek személyes tanu-
lása áll. Ennek érdekében hangoljuk össze a változó tartalmakat az értékelési-visszajelzési meg-
oldásainkkal és tanítási-tanulási stratégiáinkkal.  
Mindennapi működésünket úgy alakítjuk ki, hogy munkatársaink motiváltak legyenek, és ma-
gas szinten együttműködjenek egymással. Olyan légkört teremtünk, amiben mindenki képes 
felelősséget vállalni, kutatóként is jelen lenni, folyamatokat, jelenségeket és tényeket elemezni, 
valamint a szükségletnek megfelelően befolyásolni az iskola működését.  
Elsősorban ezt az attitűdöt és környezetet kell a gyerekeknek megismerniük, megszokniuk, és 
magukra nézve is követendőnek tekinteniük. Ennek a közös kultúrának az elfogadása után ke-
rülhet csak sor azokra a technikai, módszertani ismeretekre, gyakorlatokra, amelyek a gyerekek 
számára a saját, hatékony tanulási útjuknak a megismerését és alkalmazását jelenti.  
Fontosnak tartjuk a kísérletezés bátorítását. Arra törekszünk, hogy a múlt tapasztalatait konst-
ruktívan építsük be a fejlődésbe, a kudarcokat, hibázásokat pedig pozitív erőforrásként hasz-
náljuk fel. Valljuk, hogy útkereső emberek vagyunk, hogy hibázhatunk, hogy nem vagyunk 
tökéletesek, és nem tudjuk előre az üdvözítő megoldásokat. Ezzel az attitűddel fogadjuk el a 
hozzánk érkező gyerekeket is, akikre olyan emberekként gondolunk, akik bennünk is változá-
sokat és fejlődést idéznek elő. A nálunk tanuló gyerekek útkeresése nekünk is örömöt okoz. Az 
iskola egy közös utunk, ahová egymás társaivá szegődünk. Tanítók, gyerekek, szülők. 
A tudás egyéni konstrukció, ezért végtelenül sokféle. Ez a sokféleség a ránk váró globális prob-
lémák megoldásának kulcsa is lehet. Alapvető fontosságú tehát, hogy minden ember lehetősé-
get és támogatást kapjon saját belső világának, tudáskonstrukciójának kiépítésére. Erre tudatos 
gyakorlatokat tervezünk és a gyerekek számára is tudatos figyelmet fordítunk.  
Inkluzív szemléletünk lényege, hogy minden gyerek megtalálhatja azt a környzetet, amiben biz-
tonságban érzi magát, azt a közösséget, ahol társakra, kapcsolatokra talál, azt a közeget, ahol 
meghallgatják, és választ kap kérdéseire. A rugalmas, nyitott, befogadó és pozitív légkör támo-
gatja a harmonikus személysiégfejlődést és a mobilizálható tudás megszerzését. 
Célunk, hogy minden gyerek számára a neki legmegfelelőbb módon legyenek adottak a tanulás 
lehetőségei és perspektívái. Iskolánk az inklúzió elveinek megfelelően a sokféleség alapelvén 
nyugszik. Tartalmi jellemzői között hangsúlyosan jelenik meg a kirekesztés elleni küzdelem, a 
közösség tagjai (tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák, tanár-szülő, diák-szülő, szülő-szülő) közötti 
együttműködés valamennyi formája, mely során a gyermekek és a felnőttek közötti különbsé-
geket a tanulás erőforrásainak tekintjük. Az irányelveket és gyakorlatokat oly módon struktu-
ráljuk, hogy a sokszínűségre az egyenlőség elve szerint reagáljanak. Ezáltal megtanuljuk azt is, 
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hogy az eltérő hátterek és tanulási utak megismerése, elfogadása és segítése hogyan válik egy 
egész közösség javára. 
A tanulás tanulása az az egyéni út alapvető egysége, amely megteremti azt a lehetőséget, hogy 
a tanulási motiváció az iskolaidő egésze alatt fennmaradjon. A tanulás tanulásával a gyerekek 
megtapasztalhatják, hogy a tanulás az ő ügyük. Személyes és megismételhetetlen történet, ami 
rajtuk múlik, amit ők befolyásolnak, ami csak hozzájuk kapcsolódik. Nem egy elvont, elvárt 
célnak kell megfelelniük, igazodniuk, hanem a saját tudásvárukat kell felépíteni a saját módju-
kon, módszerükkel. Ez elsősorban önismeretük fejlesztésével, illetve az erre épülő technikák és 
módszerek kipróbálásával, gyakorlásával, saját képükre formálásával valósul meg. 
A tanulási kompetencia legfontosabb elemei az egyéni és csoportos tanulás megtapasztalása, 
az időgazdálkodás tudatosítása, az idő felhasználásának próbálgatása. A memória tréningezése, 
kitapasztalása, ismerkedés az egyéni adottságainkkal, illetve határaink lépésről-lépésre kitágí-
tása. Egyfajta kreativitás kialakítása, a nyitottság és problémamegoldó képesség fejlesztése, il-
letve a kitapasztalt ismeret felhasználás, előhívás technikáinak a kialakítása, rögzítése. 
A tanulási kompetenciák fejlesztésének egyik kiemelt szempontja a többszörös intelligencia. 
Amely az ön- és társismeret egyik fontos momentuma, amellyel lehetőségünk adódik, hogy a 
számunkra legmegfelelőbb módszerekhez nyúljunk, a saját adottságainkat legjobban tudjuk fej-
leszteni. A többszörös intelligencia sokkal szélesebb és tágabb tudásokat mutat be, mint amit a 
hagyományos nyelvi és matematikai képességeket mérő intelligencia tesztek mérnek. Így mind-
azok, akik az élet más területein tudnak kiemelkedőek lenni, képesek lesznek saját és társaik 
elismerését is kivívni, és az iskola, a tanulás nem egy kudarc, hanem egy rendkívül sajátos 
előnyöket kiaknázó felületté tud válni. 
 
A tanulás tanulása 
Fejlesztési terület  Kapcsolódás a NAT-hoz 
Felkészülés és célok meghatározása Anyanyelvi kommunikáció,  

Testnevelés és egészségfejlesztés,  
Természettudomány és földrajz 

Információszerzés és -feldolgozás Anyanyelvi kommunikáció,  
Digitális kultúra,  
Technológia és tervezés, 
Vállalkozói kompetencia 

Tanulási technikák Anyanyelvi kommunikáció 
Stressz kezelése Anyanyelvi kommunikáció,  

Testnevelés és egészségfejlesztés,  
Természettudomány és földrajz, 
Technológia és tervezés 
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Tematikai egység 1. Felkészülés és célok meghatározása 

Előzetes tudás 
Iskolaérettség. Az adott életkorban megfelelően kialakult feladattudat, 
feladattartás. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

Az előkészítő rész célja a figyelem, a koncentráció kialakítása a megfe-
lelő körülmények megteremtésével. A célok megfogalmazása, vala-
mint kitartással annak elérése, megvalósítása. 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  
Rövid- és hosszútávú reális cé-
lok meghatározása 
Elért eredmények értékelése, ön-
értékelés, pozitív gondolkodás 
A tanuláshoz egy nyugodt lég-
kör kialakítása (fizikálisan, emo-
cionálisan) 
Kérdések megfogalmazása az 
adott témában 
Csoportmunkában feladatok fel-
dolgozása, feladatok meghatáro-
zása, elosztása egymás között 
Saját napirend, órarend készí-
tése, időterv elkészítése 
Relaxációs technikák megisme-
rése 
Közös mozgás 
Egészséges életmód kialakítása 
Különböző tanulási technikák 
megismerése, alkalmazása 

Figyelemkoncentráció 
Feladattudat 
Feladattartás 
Türelem, kivárás fejlesztése 
Monotóniatűrés 
Időbeosztás kialakítása 
Reális célok megállapítása 
Optimista gondolkodás fejlesztése 
Önbizalom fejlesztése 
Felelősségvállalás 
Stresszkezelés 

Természettudományi és 
technológiai kompeten-
cia: 
órarend, napirend, heti-
rend, időbeosztás, egész-
séges életmódra nevelés 
Anyanyelvi kommuniká-
ció: 
gondolatok, kérdések, 
tervek megfogalmazása 
Testnevelés: 
Relaxációs torna, közös 
mozgás 
Fejlesztés: figyelemkon-
centráció, feladattartás, 
feladattudat kialakítása 
 

Fogalmak, ada-
tok 

időterv, célok, önbizalom, napirend, órarend, tervezés 

 
Tematikai egység 2. Információszerzés és -feldolgozás 

Előzetes tudás 
Betűk ismerete, olvasás, írás, könyvtárismeret. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk különböző területről való begyűjtése, azok rendszerezése. 
A különféle területek felfedezése, a digitális és nem digitális tartalmak 
használata. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Vázlatírás 
Vázlat szerkesztése számítógé-
pen 

Memória fejlesztése 
Kritikus gondolkodás fejlesztése 
Gondolkodás fejlesztése 

Anyanyelvi kommuniká-
ció: 
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Előadás készítése adott témából 
Jegyzetelés technikájának elsajá-
títása 
Online kutatás 
Könyvtárhasználat 
Grafikonok, táblázatok készítése 
Prezentációk készítése 
Olvasástechnikák megismerte-
tése, gyakorlása 
Anyagok gyűjtése adott témában 
Hiteles források keresése 
Vita, érvelés egy bizonyos témá-
ban 
Különböző műfajú írások jel-
lemzőinek megismerése, készí-
tése (SMS, hivatalos levél, e-
mail, mese…) 
Egy probléma több szempontból 
való elemzése 
Tanulási napló készítése 
Memória fejlesztő gyakorlatok 
Projektmunkák 
Csapatmunkák 
Vitakörök 
Tanulási stílusok megismerése 
(vezető, kreatív, spontán, 
elemző) 
Információ elemzés: tények, vé-
lemények összehasonlítása 

Memória gyakorlatok 
Reflektív gondolkodás fejlesztése 
Kreatív gondolkodás 
íráskészség fejlesztése 
Feladatok értelmezése, megértése 
Érvelés 
Önellenőrzés 
Előadói készség fejlesztése 
Számítógép használata 

vázlatkészítés, jegyzete-
lés, könyvtárhasználat, 
olvasástechnika, fogal-
mazás,  
Matematika kompeten-
cia: 
Grafikonok 
Fejlesztés:  
memória, íráskészség 
 

Fogalmak, ada-
tok 

Vita, grafikon, projekt, érvelés, prezentáció, könyvtárhasználat, számítógép 
használat 

 
Tematikai egység 3. Tanulási technikák 

Előzetes tudás 
Az adott korosztály képességfejlődés szempontjából érvényes 
tudások. 

A tematikai egység nevelési-fej-
lesztési céljai 

A tanulási technikák megismerésével megtalálni az egyénre 
szabott módszereket, elsajátítási utakat. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Időterv készítése 
Olvasási stratégiák gyakorlása 
(következtetés, áttekintő olvasás, 

Számítógép, okostelefon használata 
a tanuláshoz, ismeretszerzéshez 
Kulcsszavazás 
Lényegkiemelés 

Anyanyelvi kommuniká-
ció: 
olvasás, írás, vers, rím 
Kulturális kompetencia: 
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gyorsolvasás, szkennelés, sze-
lektív olvasás) 
Gondolattérkép készítése 
Jegyzetelési technikák tanulása, 
gyakorlása  
Memória gyakorlatok: 

• memóriafogasok megis-
merése 

• folyamatábrák készítése 
• tanulás hanganyagokkal 
• vers írása a tananyagról 
• mnemonika gyakorlatok 

Digitális ismétlőkártyák készí-
tése, okostelefonon, számítógé-
pen 
A számítógépen tárolt anyagok 
rendszerezése, átláthatósága 
Digitális emlékeztetők készítése 
PowerPoint vagy Prezi előadás-
sal 
Tanulási technikák csoporton 
belüli felosztása egy tananyag 
kapcsán 

Információ transzformálása 
Jegyzetek, vázlatok készítése 
Olvasási technikák gyakorlása 
Memória gyakorlatok 
Csoportos tanulás, tanulócsoportok 
Értékelés, önértékelés 

illusztrációk, gondolattér-
képek megjelenítése 
Digitális kompetencia: 
PowerPoint, Prezi, számí-
tógép használata 
Fejlesztés: 
Vizuális és auditív me-
mória fejlesztése 

Fogalmak, ada-
tok 

PowerPoint, Prezi, gondoltattérkép, memóriafogas, mnenomika 

 
Tematikai egység 4. Stresszkezelés 

Előzetes tudás 
Az adott korosztály életkorának megfelelő idegrendszeri érettség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az esetleges feszültségek, szorongások oldására alkalmas technikák meg-
ismerése, elsajátítása, alkalmazása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 
Témák Fejlesztési követelmények  

Légzőgyakorlatok 
Helyes időgazdálkodás kialakí-
tása 
Relaxációs gyakorlatok (légzés-
technika, Érzelmi Felszabadítás 
Módszere) 
Vizualizáció (belső képi utazás) 

A tanulás technikájának helyes el-
sajátítása 
Gondolatok, érzések megfogalma-
zása 
Önismeret 
Családi kapcsolatok fontosságának 
kiemelése 
Relaxáció, kikapcsolódás 
Egészséges életmód megismerése 

Természettudományi és 
technológiai kompeten-
cia: 
egészséges életmód, idői 
tájékozódás, sütés, főzés 
Anyanyelvi kommuniká-
ció:  
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Az egészséges életmód elemei-
nek összegyűjtése, beszélgetés, 
megvalósítás 
Reális célok kitűzése 
Segítségkérés formái, módjai, 
segítő személyek összegyűjtése 
Közös zenehallgatás, zenélés, 
sportolás, kirándulás, tánc, játék 
Közös sütés, főzés 

Zenehallgatás 
Tánc 
Pozitív gondolkodás kialakítása 
Előadói készség fejlesztése 
Kommunikációfejlesztése 
Önismeret 
Önbizalom kialakítása 
Kritikai gondolkodás 
Együttműködés képessége 
Nyitottság 

Célok, problémák, nehéz-
ségek, élmények megfo-
galmazása 
Kulturális kompetencia: 
zenehallgatás, éneklés 
Mozgáskultúra: 
tánc, sport, jóga, kirándu-
lás 

Fogalmak, adatok stressz, relaxáció, légzőgyakorlat 
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VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIA 

 

1-6. ÉVFOLYAM 

 
A sikeres boldogulás elengedhetetlen része, hogy a diákok hasznosítható ismeretekkel rendel-
kezzenek a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatá-
rozó gazdasági-pénzügyi folyamatokról. Ezeket az ismereteket, képességeket más kompeten-
ciaterületekhez illeszkedve, közvetve tanítjuk, fejlesztjük.  
Az ismeretátadás és fejlesztés során a vállalkozói kompetenciához kapcsolódó alapvető képes-
ségeket, attitűdöket fejlesztjük. Kompetenciafejlesztésünk célja, hogy az első hat évben meg-
alapozzuk annak a lehetőségét, hogy a diák megismerje tágabb környezetét a gazdasági világ-
ban is. Ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, 
kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelenthet, valamint azt, hogy az egyén 
céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Továbbá alapját képezi azoknak a speciális is-
mereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társa-
dalomban és a munkahelyen szükség van.  
Megismertetjük a diákokat a gazdaság legalapvetőbb fogalmaival, szereplőivel. Megalapozzuk 
a közgazdasági gondolkodást, segítjük őket abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a modern, 
felgyorsult világ változásaihoz. Kiemelt hangsúlyt kap a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a 
problémamegoldó, kezdeményező, együttműködési, kockázatértékelési, döntéshozatali és tole-
ranciaképesség fejlesztése. Mindezekkel szoros összefüggésben az etikus magatartás és az er-
kölcsi értékekkel kapcsolatos tudatosság is része ennek a kompetenciaterületnek. 
Célunk a gazdasági-pénzügyi gondolkodásmód tudatosítása, az életkornak megfelelő szinten. 
Fontos, hogy a gyerekek megértsék az öngondoskodás szerepét és fontosságát, felismerjék a 
hosszú távú pénzügyi tervezés szükségességét, megismerjék annak módszereit, lehetőségeit. A 
kompetenciafejlesztés során elősegítjük, hogy a diákok - életkori sajátosságaiknak megfelelően 
- képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénz-
zel való bánni tudást is.  
A személyiségfejlesztés fontos részének tekintjük az okos gazdálkodás képességének, valamint 
a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását, továbbá azt, hogy ismereteket és tapasztalatokat 
szerezzenek a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások, és viselkedésmódok téma-
köreiben. 
A vállalkozói kompetencia részeként fejlesztjük a változáshoz való pozitív viszonyulásukat, az 
egyén saját (pozitív és negatív) cselekedetei iránti felelősség vállalását, a célok kitűzését és 
megvalósítását, valamint a sikerorientáltsághoz történő egészséges hozzáállást. 
A 6-12 éves korosztály számára kézzelfoghatóvá és hétköznapivá teszünk számos olyan gaz-
dasági alapfogalmat, amelyekkel a mindennapi életük során találkozhatnak. Nem bonyolult és 
elvont gazdasági ismereteket adunk át, nem szaladunk előre az időben olyan elméletekkel, ame-
lyekkel a későbbiekben kell majd találkozniuk, hanem az őket érintő kérdések és problémák 
mentén iránytűt adunk a kezükbe az önálló gondolkodás és felelős véleményformálás lehetősé-
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gével. Azonnal használhatóvá válik a megszerzett tudásuk, összekapcsolódnak a kompetencia-
területek. Fontos, a mindennapjaikat érintő folyamatokra látnak rá, amelyek a saját világukat 
érintik. 
Különösen fontos, hogy ebben az életkorban játékokkal, játékos elemek széles körű alkalmazá-
sával fejlesztjük ezt a kompetenciaterületet. Felfedeztetve tesszük felfoghatóvá a gazdaság mű-
ködését. Ismerjék meg az összefüggéseket, tudják, hogyan kerül étel az asztalra, mitől lesz a 
szüleiknek pénz a pénztárcájában, miből veszünk lakást, autót, hogyan gazdálkodhatunk a zseb-
pénzünkkel és számos ehhez hasonló fontos, hétköznapi témával találkoznak a játékaik során.   
 
Az ehhez a kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen ismeretek, készségek és attitűdök: 

– A rendelkezésre álló lehetőségek ismerete és az egyén tevékenységeihez illeszthető 
lehetőségek felismerése. 

– A személyes erősségek és gyengeségek felismerése. 
– A tervezés, szervezés, irányítás, a vezetés és delegálás, az elemzés, értékelés, rögzí-

tés, a kommunikálás és beszámolás képessége  
– Proaktív cselekvés és a változásokra való pozitív reagálás. 
– Az együttműködés képessége és rugalmasság abban, hogy egyénileg és csapatban 

együttműködve is képes legyen valaki dolgozni. 
– A kockázatok felmérése és ésszerű vállalása. 
– A célkitűzések elérését szolgáló motiváció és eltökéltség a személyes vagy mások-

kal közös célokkal, törekvésekkel kapcsolatosan egyaránt. 
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Vállalkozói kompetencia 
Kapcsolódás a NAT-hoz  Kapcsolódás a Kompetenciaterülethez 
Magyar nyelv és irodalom 
Történelem és állampolgári ismere-
tek 
Természettudomány és földrajz 
Technológia és tervezés 
Matematika 
Digitális kultúra 
Etika 

Anyanyelvi kommunikáció 
Matematika 
Digitális kompetencia  
Természettudományi és technológiai kompetenciák  
Tanulási kompetenciák 
Személyközi, interkulturális és állampolgári kompetenciák  
Szociális kompetencia 
Kulturális kompetencia 

 

 

Fejlesztési terület Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
Órakeret: év-
folyamonként  

1-6 óra 

Fejlesztési célok 

A társas viselkedés normáinak ismerete, betartása, udvarias kommunikáció.  
 A reális önértékelés, a pozitív „én” erősítése, az egészséges önbizalom ki-
alakításának segítése.  
Problémamegoldás, együttműködés, megértés, rugalmasság fejlesztése.  
Legyenek nyitottak a gazdaság, gazdálkodás, a pénz világa felé.   
Változások és újítások iránti pozitív viszonyulás. 
Saját szintjüknek megfelelően tudják a pénz értékét, tudjanak ésszerűen 
bánni a pénzzel, különbséget tudjanak tenni igény, szükséglet között.  
Fejlődjenek a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteik. Ismerjék meg a bank 
funkcióit.  
Lássák a reklámok jelentőségét, célcsoportjait, helyeit.  
El kell érni, hogy majd a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak.  
Mérlegelni tudják döntéseiket. ismerkedjenek meg a médiainformatikai esz-
közök felhasználhatósági lehetőségeivel.  Használjanak néhány gazdasági 
alapfogalmat. 

Ismeretek, tartalmak, felada-
tok: Képességek, készségek, attitűdök: Ajánlott tevékenységek: 

A pénz világában való tájékozó-
dás. 
Ismerkedés a vállalkozások 
pénzügyi és jogi feltételeivel.  
Vállalkozás indításának lehető-
ségeinek, kockázatainak, veszé-
lyeinek megismerése. 
Ismerkedjenek meg több vállal-
kozóval, vállalkozással. 

Értelmi képességek, készségek, atti-
tűdök: 
Önálló, logikus gondolkodás 
Egyéni ítéletalkotás 
Vitatkozás 
Érvelés 
Következtetések levonása  
Árnyalt, több látószögű vizsgálódás 
Lényeglátás  
Kreativitás 

Kooperatív játékok 
Vállalkozások, üzemek lá-
togatása 
Gazdasági társasjátékok 
Modellértékű projektek 
Költségtervezés 
Állattartás  
Jeles napokon vásár, büfé 
Bolhapiac, játékvásár 
Kézműves vásár 
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Fedezzék fel saját kockázatvál-
lalási hajlandóságukat. 
Ismerkedjenek meg a proaktív 
viselkedés előnyeivel. 
Tapasztalják meg, hogy az 
együttműködés örömét. 
Figyeljenek egymásra, hallgas-
sák meg egymás ötletét. 
Gondolják végig, próbálják ki 
egymás ötletét. 
Tanulják meg, fontos meghal-
lani a másik igényét.  
Az énkép, az önkifejezés és az 
önismeret fejlesztése. 
Szerezzenek tapasztalatot a pro-
jektben való munkában, terve-
zésben, vezetésben, benne való 
részvételben.  
A fogyasztói és médiatudatosság 
fejlesztése. 
A reklámok hatásmechanizmu-
sának felismerése. 

Adaptációs készség 
Problémamegoldó gondolkodás 
Döntéshozó készség 
Információk megszerzése és rendsze-
rezése 
Kritikai gondolkodás 
Digitális kompetenciák 
Vállalkozási képességek, készségek, 
attitűdök:  
Tapasztalatok, feladatok megosztása 
és értékelése 
Kockázatfelmérés  
Kockázatvállalás  
Jó ítélőképesség  
Mérlegelés  
Probléma felismerése és értelmezése  
Szervezés 
Irányítás  
Elemzés 
Vezetés 
Innováció 
Tervezés 
Kezdeményező képesség 
Vállalkozói attitűd 
A kockázat, a bizonytalanság tolerá-
lása 
Kiválóságra törekvés 
Projektszemlélet 
Szociális képességek, készségek, at-
titűdök: 
Beilleszkedés 
Önállóság  
Konfliktuskezelés  
Fegyelem 
együttműködés. 
Pozitív viszonyulás a változáshoz és 
az újításhoz 
Rugalmasság 
Csapatmunkában történő munkavég-
zés 
Transzverzális kompetenciák 
Kommunikációs képességek, kész-
ségek, attitűdök: 
Olvasás 

Piaci séta: kereslet- kíná-
lat-ár 
Kuponos játék 
Bevásárló lista 
Komparatív vásárlás 
Kereskedős játékok 
Más országok pénzei 
Játékok számítógépen  
Interaktív feladatok 
Szituációs helyzetgyakor-
latok 
Egyszerű rejtvények 
Pénzügyi tervezés, megta-
karítás 
„Utazási iroda” kirándulás 
megtervezése 
A pénz és formái 
Projektmunka 
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Írás 
Előadás 
Asszertív és empatikus kommuniká-
ció 
Értő figyelem 
Önmagára vonatkozó képességek, 
készségek, attitűdök: 
Önismeret: személyes erősségek és 
gyengeségek felismerése 
Kitartás 
Megváltozás képessége 
Önreflexió 

Fogalmak / 
kulcsfogalmak 

piac, érme, bankjegy, biztonsági jel, bankkártya, biztonság, kamat, törlesztő 
részlet, hitel, valuta, árfolyam, költség, nyereség, kereslet-kínálat, ár-érték arány, 
termelési költség, szállítási költség, szezonális, kereskedelmi ár, kockázat, adó, 
vám, árrés, alapanyag, költségvetés, tervezés, kezdőtőke, rövid távú célok, hosz-
szú távú célok, haszon, foglalkozás, hivatás, reklám, logó, munkabér, fizetés 
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A fejlesztés várható eredmények a 6. évfolyam végén: 
– Egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően foglalkoznak a „ki vagyok én, és mi lehet 

belőlem?”  identitás-keresés kérdéskörével.  
– Vonzó és elérhető példákat kapnak, hogy rátekinthessenek saját lehetőségeikre, ki-

próbálhassák magukat különböző szerepekben, és arra visszajelzést kapjanak. 
– A diákok saját korosztályuknak, gondolkodásuknak, a csoportbéli intimitásnak, egy-

más elfogadásának, ismeretének és saját maguk felvállalásának megfelelően töltik 
meg az adott projektet tartalommal. 

– A diákok képesek lesznek arra, hogy meghallják a másik /mások igényeit.  
– Képesek lesznek projektben, csapatban dolgozni.  
– Tudatosabban és határozottabban vállalnak szerepet projektekben.  
– Bátrabban vállalkoznak projektek megtervezésére.  
– A diákok mindennapi életük során elkezdenek a proaktívan viselkedni.  
– Megismernek a környezetükben vállalkozókat, vállalkozásokat.  
– Képet kapnak arról, hogy mivel jár egy vállalkozás, milyen egy vállalkozó élete, 

hogyan lehet eljutni az ötlettől a megvalósításig. 
– Meg tudják határozni egy egyszerű termék előállítása során felmerülő költségeket. 
– Elkezdik felfedezni a vállalkozás világát, barátkoznak annak kifejezéseivel, nyelv-

használatával 
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