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" Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s 
ezt csiszolni, formálni kell.” 

Marlo Morgan) 
 

I. Nevelési program 
 

1. Küldetésnyilatkozat 
 

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola pedagógusai a mindennapi nevelő oktató 

munkában az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon 

érezhetik magukat, s ahol a csiszolatlan gyémántokban meglátjuk a 

lehetőséget 

 Nevelőink legfontosabb pedagógiai feladata a tanulók teljes 

személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, 

képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, szellemileg, 

erkölcsileg és testileg egészséges nemzedék nevelése 

 Iskolánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan 

részt kíván venni lakóhelyünk életében 

 Fontosnak tartjuk a folyamatos innovációt, a környezettudatos nevelést, az 

esélyegyenlőséget és az előítéletmentes nevelést 

 Hagyományainkat megőrizve, új programokat bevezetésével gazdagítjuk 

iskolánk pedagógiai palettáját  

 

2. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, 

fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés 

szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete 

váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 

 Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és 

növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége 

iránt. 
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 Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az 

egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás 

képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben 

tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a 

balesetek megelőzése). 

 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 

önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, 

szorgalom, kreativitás). 

 Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az

 esztétikum befogadása és létrehozására. 

 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, 

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

 A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. Ennek érdekében 

folyamatos kapcsolattartás a védőnőkkel, óvónőkkel, iskolaorvossal, 

családsegítővel. 

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 

Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok 

kezelésére, készség a megegyezésre. 

 A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

 A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A 

hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, 

hagyományaik tiszteletben tartása. 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. A 

másság elfogadása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a 

közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 Együttműködés más oktatási intézményekkel. Célunk, hogy vezető szerepet 

vállaljunk a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásában, környezeti nevelésben és 
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az angol nyelvoktatás módszertanának továbbadásában. 

 A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek 

megszerzése, a tanulók kulcskompetenciáinak kialakítása. 

 A tárgyi feltételek javításával az oktatás minőségében meglévő különbségek 

csökkentése. 

 A Komplex Alapprogram elsődleges célja olyan nevelési-oktatási program 

kidolgozása és intézményi bevezetése, amely az iskolai szervezeti kultúra 

fejlesztésével együtt hatva képes preventív módon kezelni a tanulók korai 

iskolaelhagyását. 

 

1. A DFHT (Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT) az 

Alapprogram központi eleme, melynek segítségével tanulóink képessé válnak az 

önálló és társas eredményes tanulásra.  

 
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben 

később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, 

valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

3. A személyiség –és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 
tevékenységek 
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„ Jó szóval oktasd, játszani is engedd…” 

(József Attila) 
 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a különböző tanórai, illetve 

tanórán kívüli tevékenységek során valósul meg. A kötelező tanórák, a nem kötelezően 

választott órák, a tanulószoba és a napközi keretében végzett személyiségfejlesztés során az 

osztálytanító és a napközis nevelő a környezettel való hatékony kölcsönhatás, az eredményes 

problémamegoldás révén viselkedési modellé válik a tanulók számára. 

Kiemelt területként kezeljük az iskolába kerülés korszakát, hisz ekkor az első osztályosoknak 

be kell illeszkedniük egy érzelmileg lazább kötődést jelentő közösségbe, az iskola közösségébe, 

ahol találkoznak a társadalmi elvárásokkal. A pedagógusnak el kell érnie, hogy kialakuljon a 

szorongásmentes légkör, ahol a tanulók megfelelő sikerélményhez jutva képességeik legjavát 

tudják nyújtani, ugyanakkor társaikhoz, nevelőikhez harmonikus kapcsolat fűzi őket. 

Meg kell ismerkedniük az iskola hagyományaival, értékeivel és el kell érni, hogy azokra 

büszkék legyenek az iskola falain belül és kívül. 

Az alsó tagozat feladata – a szülőkkel való hatékony összefogással - a személyiség formálás 

terén az alapozás. A kiskamaszkor felé haladva személyiségük nagymértékben változik. Ki kell 

alakítanunk az ÉN harmóniáját, az önismeretet, önelfogadást és önértékelést. Kiemelt szerepe 

van iskolánkban a tehetségfejlesztést megalapozó, különböző irányultságú osztályoknak 

(számítástechnika, színjátszó, kézműves, ének, angol). Az itt nevelő-oktató pedagógusoknak el 

kell érniük, hogy tanítványaik az órákon, az adott irányultság művelése során olyan 

fegyelmezett és kitartó tanulási formát sajátítsanak el, amely által fejlődik önművelődési 

igényük, kreativitásuk, szellemi és gyakorlati igényességük, vállalkozási kedvük. 

A felső tagozat feladata az alsó tagozaton kialakított tanulási folyamatok specifikus 

tudáselemekkel való kiegészítése, amelyek képessé teszik őket az érdeklődésüknek megfelelő 

irányba való továbbtanulásra. 

 

Tanítási órák keretében megvalósuló feladatok 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során kiemelten 

fontos a tanulók motiválása, a tanulói aktivitás biztosítása és a differenciálás. 

 A motiválás célja, hogy felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket 

tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet fenn is tartják. 
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 A tanítási órák szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és 

szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, aktivitását biztosítják. 

 Kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis a pedagógusoknak a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodnia kell a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez, és az 

egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. Ezért a nevelők az egyes szaktárgyak tanítási 

óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a 

gyakorlásnál, ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

 belső motiváció kialakítása, fejlesztése 

 tanulói aktivitás kibontakoztatása 

 információk rendezése 

 kooperatív tanulási formák alkalmazása 

 különböző szervezeti formákban (csoportos, egyéni, páros) hangsúly az 

önállóságon, kezdeményezőkészségen, problémamegoldáson. 

 
Boldogságprogram az iskolában 

 
Iskolánk a 2019/2020-as tanévre pályázott a Boldog Iskola címre. 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon 

ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás 

korosztály számára. 

A pályázat egyik feltétele, hogy az iskola legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan 

tartson legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is 

vállalja. 

Iskolánk egy 6. osztálya, és két második osztálya csatlakozott a programhoz a 2019/2020-as 

tanévben. Az ő bevonásukkal minden hónapban foglalkozásokat tartanak a boldogságprogram 

felhasználásával beillesztve a komplex alapprogram elemeit is. 

 

Tanítási órák keretén kívül megvalósuló feladatok 

 

Hagyományőrző tevékenységek által, melyek a következők: 
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Halászy Károly kántortanítóra, az iskola névadójára való emlékezés. Ezt szolgálja az évenkénti 

megemlékezés, mely március 15. körül háromnapos rendezvény keretében történik, továbbá a 

Halászy Gála, mely iskolánk gyermekeinek műsoros megemlékezése. 

Minden tanévben iskolai ünnepségeket tartunk: március 15.-éhez, október 23.- ához 

legközelebb eső tanítási napon, karácsonykor, ballagáskor, tanévnyitó és tanévzáró alkalmával, 

továbbá rádiós megemlékezést tartunk október 6-án, február 25-én, április 16-án és június 4-én, 

a Föld napján. 

 Diákönkormányzat munkája:  

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

igazgatója által megbízott pedagógus segíti. 

 Diákétkeztetés: A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést, vagy ebédet 

biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat az iskola által meghatározott módon kell 

befizetni, melyet a konyha üzemeltetőjével egyeztetve határoz meg. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: 

1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek 

fejlesztésére heti 1 felzárkóztató órát szervezünk. 

A 8. évfolyamon felzárkóztató és felvételi előkészítő órákat tartunk magyar és matematika 

tantárgyakból. 

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és 

az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. 

Felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti egy órában elsősorban azok a 

tanulók vesznek rész, akinek az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, vagy aki 

évfolyamot ismétel. 

 Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés: 

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-

kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. 
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A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók egyéni 

képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítés, a tanuló tanulási, 

továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. 

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt 

vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a 

tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben. 

A képesség-kibontakoztató felzárkóztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, 

tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával 

történik. 

 Iskolai sportkör: 

Az iskolai sportkör foglalkozásain – a törvényi csoportlétszámnak megfeleltetve - részt vehet 

az iskola minden tanulója, mely biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, és az iskolai és 

iskolán kívüli sportversenyekre. 

 Szakkörök: 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, szaktárgyiak, de szerveződhetnek 

valamilyen közös érdeklődési kör alapján is. A szakkörök indításáról – a tankerület 

hozzájárulásával – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. A szakkör vezetését – az 

igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 Versenyek, vetélkedők: 

 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 

versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek szervezését és a tanulók felkészítését 

a versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei, szaktanárok végzik. 

Témahetek, témanapok: 
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást szerveznek. A projektoktatás egy iskolai 

napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át 

zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen 

beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek 

aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. Témanapok, melyek iskolánkban 

ismétlődne évről-évre: iskolánk névadójával, (Halászy-napok), egészségvédelemmel, 
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környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek köré csoportosítva. Ezek meghatározása az éves 

munkatervben történik. 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola tanárai, nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat 

szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek 

megismerése céljából. 

 Osztálykirándulások 

A iskola tanárai és nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy vagy két alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykirándulásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával 

törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő 

családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 Erdei iskolák, táborozások 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain 

kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, illetve az iskolai 

szünidőkben szervezett táborozások. A felmerülő költségeket a szülők fedezik, ebből adódóan 

a foglalkozásokon és a táborokon való részvétel önkéntes. Itt is törekszünk a pályázati 

lehetőségek minél jobb kihasználására. 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadásokhoz kapcsolódó foglalkozás 

 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A részvétel önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A 

nevelőtestület tagjai törekszenek a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználására. 

 

 Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, táborok, színház- és múzeumlátogatások, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. 

 Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 
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 Iskolai létesítmények egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók előzetes megbeszélés után az iskola létesítményeit, eszközeit (sportcsarnok, 

futófolyosó, számítógépterem, konditerem) tanári felügyelet mellett egyénileg vagy 

csoportosan használhatják. 

 Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozások 

 Komplex Alapprogram „Te órád” 

 

4. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola egészség- és környezeti nevelési elvei, annak 

megvalósulása az általános iskola tevékenységének keretein belül 

Az egészség- és környezeti nevelés meghatározása, fontossága, szinterei, valamint eszközei 

 

Törvényi alapja: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó paragrafusai. 

 

Az egészségnevelés célja hozzásegíteni mindenkit egy egészséges és kiegyensúlyozott 

életvezetéshez a jólét megtalálásához. Kötelességérzet fejlesztése az egészség megőrzése 

érdekében. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az egészség nem csupán a betegség hiánya, 

hanem gyermekeink ismerjék az alábbi állapotok jelentését és jelentőségét: 

 

fizikai egészség - nem fáj semmim. 

lelki egészség - jól érzem magam, elégedett vagyok. Boldog vagyok, van erőm, energiám a 

feladataimhoz, nyugodt, kiegyensúlyozott vagyok. 

ismerjék fel a betegség tüneteit! Fáj valamim, rosszul érzem magam, szomorú, elégedetlen, 

fáradt, erőtlen, ideges, feszült vagyok. 

Egészségnevelési program 

Az egészségnevelési program célja 

 
 A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit 

 az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat; 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait; 

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

megőrzése szempontjából való fontosságát; 
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 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit 

(alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás); 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

elérésében; 

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 

 

 Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 

 

 Szomatikus nevelés 

 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés) 

 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés 

 kondicionálás (testedzés, sport) 

 baleset megelőzésre nevelés 

 Pszichohigiénés nevelés 

 önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés 

 környezeti hatások feldolgozására nevelés 

 emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 

 abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés 

 érzelmi nevelés 

 Szociálhigiénés nevelés 

 

 kedvező társas miliő 

 kommunikációs nevelés 

 családi életre nevelés 

 az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása 

szerepfeszültségek felismerése, feloldása 

 a stressz- és feszültségoldás metódusai 

 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 

 egészségpropaganda 

 
 Alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és betartatása. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

A rendszeres 

testmozgásra való igény 

kialakítása 

- A három kondicionális alapképesség 

(erő, gyorsaság, állóképesség), a 

koordinációs képességek (egyensúly, 

térérzékelés, reakciógyorsaság, 

ritmusérzék, hajlékonyság) 

fejlesztése. 

- A sportjáték komplex szerepének 

kihasználása. 

- Mindennapos testmozgás gyakorlati 

alkalmazása (heti 5 testnevelés óra + 

min. 2 alkalommal játékos 

testmozgás egyéb foglalkozásokon). 

- komplex intézményi mozgásprogram 

tanévre aktualizált feladattervének 

kialakítása és megvalósítása. 

A kondicionális és 

koordinációs 

alapképességek az 

életkornak megfelelő 

szinten legyenek 

(Eurofit- 

mérés). 
 
Az aktív, mozgásos 

tevékenységek az iskolai 

élet minden területét 

fogják át. 

Az egészséges „fair– play” 

uralta versenyszellem 

kialakítása 

Az egészséghez és az 

egészséges 

környezethez való igény 

kialakítása 

- A céllal szorosan összefüggő felnőtt 

életben nélkülözhetetlen pozitív 

tulajdonságok (küzdeni tudás, 

alázatosság, hazaszeretet, kitartás, 

büszkeség, önismeret, önuralom) 

fejlesztése. 
- A közösségbeli „én-szerep” 
felismerése. 
 

- Megtanítani, bizonyítani, hogy 

alapvető értékünk az egészség. 

- Kialakítani, hogy az egészség egy 

soktényezős fogalom. 

- Az egészség megvédésére, 

megőrzésére, visszaszerzésére 

vonatkozó közérthető, de tudományos 

ismeretek átadása. 

- Annak tudatosítása a tanulókban, 

hogy az élethossziglani öntevékeny 

A tanulók: 

- vegyenek részt 

aktívan a 

különböző 

iskolai, kerületi 

sport-, illetve 

tanulmányi 

versenyeken, 
diákolimpiákon; 

- alakítsanak ki 

közös 

érdeklődésen 

alapuló, 

tartalmas baráti 

kapcsolatokat. 
A tanulók: 

- ismerjék az 

egészséges 
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testedzés, az önálló sportolás és a 

motoros önkifejezés fontos eszköze a 

személyiség fejlesztésének és a lelki 

egészség megőrzésének. 

- Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos 

prevenció. 

- Az egészségmegóvó alternatívák 

terjesztése, gyógynövények, 

természetgyógyászat. 

- A saját testkép megismerése és a 

testtudat kialakítása a tanulókban az 

egészségtudatos, az egészség- 

megőrzést preferáló 

magatartás fontos része. 

- A helyes napirend kialakítása. 
A környezetszennyezés, mint 
egészségkárosító tevékenységforma 
vázolása. 

- Az egészséges életmód-tréningek 

beépítése az iskolai programokba 

(sport- és egészségnapok). 

- A „természet-iskola” tevékenységek 

megszervezése és megtartása 

(tanulmányi kirándulások, erdei 

iskolák, séták). 

táplálkozás 

aktuális 

alapelveit; 

- legyenek 

igényesek a 

személyes 

higiéniát 

illetően; 

- ismerjék és 

alkalmazzák az 

egészség 

megóvásának 

lehetőségeit és 

alternatíváit; 

- legyen 

tudatos 

stratégiáj

uk 

egészség

ük 

megőrzésére. 
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Önismeret, önuralom, a 

társadalmi normák szerinti 

viselkedés és pozitív 

gondolkodás kialakítása 

- Értékorientáció, személyes 

példamutatás, azaz a tanári 

magatartás legyen modell értékű. 

- Tolerancia és empátia fejlesztése. 

- A kapcsolatok, problémák 

konfliktusmentes megoldására való 

igény kialakítása, fejlesztése. 

A stressz- és feszültségoldás alapvető 

fontossága az interperszonális 

kapcsolatok kezelésében. 

A tanulók: 

- iskolai 

életükben 

nyilvánuljon 

meg a 

felnőttek és 

társak 

tisztelete; 

- ismerjék fel a jó 

és rossz 

tulajdonságokat; 

- legyenek 

fogékonyak a 

tanárok által 

nyújtott 

modellekre; 

- tudjanak 

könnyen és 

vidáman 

alkalmazkodni 

a 

változó 
élethelyzetekhez. 

A biztonságos életvezetés 

elsajátítása 

- A fejlett technikai eszközök 

szakszerű és biztonságos 

használatának bemutatása, 

megtanítása. 

- Rávilágítás a lehetséges 

veszélyforrásokra. 

- Annak tudatosítása, hogy az 

egészségtudatos magatartásra 

szocializálásnak szerves része a lelki 

egészség erősítése és fejlesztése, a 

szükséges prevenciós folyamatok és 

 
A tanulók: 
- ismerjék a KRESZ, 
az elsősegélynyújtás és 
munkavédelem reájuk 
vonatkozó szabályait és 
alapelveit. 
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tevékenységek kialakítása. 

- A KRESZ, munkavédelem, 

elsősegélynyújtás elsajátíttatása, 
ilyen jellegű és témájú vetélkedők 

szervezése. 

 
 

Az egészségnevelés várható eredményei 
 

 A család szerepének megértése 

 A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

 A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása 

 A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív gondolkodás 

kialakítása. 

 A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való, igény megteremtése 

 Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete a helyes napirend kialakítása 

 Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

 A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

 A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

 A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

 A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

 Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és 

tágabb környezetéért. 

 A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

 Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 

környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása. 

 Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása. 

 A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása. 

 

Komplex intézményi mozgásprogram 
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 Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon, 

parasportnapon). 

 A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba. 

 Az iskolai napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási programban 

(tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok 

időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle formái domináljanak a 

tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 

 Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.). 

 Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, 

mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt 

iránya legyen. 

 Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel 

illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi 

szervezetekkel (helyi birkózószövetség, atlétikai szövetség, labdarúgó szövetség) 

továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai 

együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok 

támogatása céljából. 

 A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen 

a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

 A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra 

a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába. 

 Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre. 

 A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön 

minden tanévben javaslat. 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az 

éves munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra. 
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5. Az iskola környezeti nevelési programja 
 

A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet 

fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, 

életvitelét. 

A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív és nem kognitív tartományait, alakítja az 

érzelmi viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességeket fejleszt, 

az embert képessé teszi az együttműködésre, altruizmusra (önzetlenségre) és életvitelének 

tudatos hangolására, beleértve az önkorlátozást is. 

 
 Kiemelt stratégiai céljaink 
 

 Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

ismeretek átadása. 

 A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

 Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható 

fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

 Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 

felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés. 

 A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése. 

 A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel. 

 globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges 

magatartásra nevelés. 

 A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése. 

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés. 

 A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, örömének megmutatása. 

 A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése. 

 Városunk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése. 

 

Módszerek, tanulásszervezési formák: 

 A tanítási órák klasszikus módszerei 

 Kooperatív tanulási technikák 
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 Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák 

 

A környezeti nevelés színterei 

 Tanítási órák 

 Egyéb foglalkozások, iskolai foglalkozások szabadidő-szegmense, valamint a napközis 

és tanulószobai foglalkozások 

 Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok 

 Iskolai, megyei, országos versenyek 

 Projektnapok iskolán kívüli helyszínei 

 

Környezeti nevelés a tanórákon 

A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi tantárgy 

ismeretanyagába beépítve, integrált módon. Az első és második osztályban inkább az érzelmi 

beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és "környezetbarát" 

szokások formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság és elkötelezettség 

szintje. 

 

Felső tagozaton a környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: 

biológia-egészségtan, földrajz, fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során szerzi 

meg a tanuló a természetre vonatkozó ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások sokaságát. 

Védeni, szeretni csak azt lehet, amit ismerünk. Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak 

tananyag, hanem a szemléletformálás nagyon fontos eszköze is. 

 

A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az 

emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság megoldása 

nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi-kulturális viszonyok pozitív irányú formálása nélkül. 

A korábbi döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást, növeli a jövő iránti felelősséget. 

Ezek a tárgyak útmutatást adnak a környezeti gondok felismeréséhez és megoldásához, a 

közügyekben való részvételhez. A humán tantárgyi oktatás feladatai közé tartozik az is, hogy 

bemutassák a fogyasztói modell helyett javasolt utakat, a környezeti válság kezeléséhez és 

megoldásához szükséges világképet, erkölcsi értékrendet, valamint a rendelkezésre álló 

gazdasági és jogi eszközöket. 
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Az életvitel és gyakorlat (1-4. évfolyam), illetve a technika, életvitel és gyakorlat (5-8. 

évfolyam) tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezze a környezetbarát 

létformát, és követendő, helyes példákat keressen és mutasson be. 

 

A művészeti tantárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az 

ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel tudják 

hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének 

fontosságára. 

 

A test- és egészségnevelési tantárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 

megértetésével, és az igények kialakításával tehetik a legtöbbet. 

Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon, kiemelten a napközis és tanulószobai 

foglalkozásokat. 

Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos 

magatartásra nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi struktúra 

része. Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányban magába 

foglalja – a foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet 

megismerésének és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. Jellegéből 

fakadóan elsősorban a szakkörök esetén teljesedhet ki a gyakorlatban is e nevelési tartalom. 

A napközis és tanulószobai foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra 

nevelés. 

Környezeti nevelés osztálykiránduláson, erdei iskolában 
 
A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az 

osztálykirándulás és az erdei iskola szervezése, mely a helyi tantervi célok megvalósulását 

szolgálja azzal, hogy a valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a 

problémák értelmezésére támaszkodik. A programokon az érzéki-megismerő tanulás, a 

cselekvő-felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. 

A szabadidő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos 

tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős személyiség- 

és közösségfejlesztő hatású. 

A kirándulások, erdei iskolák időpontját éves munkatervünkben előre meghatározzuk. 

 

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt 
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A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek. 

A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek 

alkalmazásához. 

 Területei: 

 Környezetvédelmi, környezetszépítő pályázatok. 

 Helyismereti és helytörténeti foglalkozások, szakkörök, versenyek. 

 Hagyományőrző programok. 

 Táborok. 

Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

1. Környezettudatos 

magatartás 

elősegítése 

Tudatformálás 

ismeretekkel, 

élményekkel. 

Természetes 

anyagokkal való 

ismerkedés. 

Papírmerítés. A 

környezettudatos 

gondolkodás 

alapjainak az 

elsajátítása. 

Természeti tárgyak, 

dolgok, jelenségek 

észlelése, 

megfigyelése, 

vizsgálata. 

Cserepes növények 

gondozása (öntözés, 

tápoldatozás, 

átültetés), 

az iskola 

környékén lévő 

fák, bokrok 

ültetése, 
megfigyelése, 

örökbefogadása, 

ápolása. 

Igény kialakítása 

az esztétikus zöld 

környezetre. 
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A természeti környezet 

időbeli, 

térbeli, működésbeli 

változásainak 

érzékelése, helyi, 

térségi, globális 

szinten. 

Vízminőség- 
vizsgálat. 

Zaj- és 

levegőszennyezés 

mérése az iskola 

településén. 
 

A káros 

környezeti 

hatások 

tudatosítása. 

Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

 A földrajzi táj és a 

földrajzi környezet 

alakulásának adott 

szintű értelmezése. 

A geológiai 

tanösvények 

bejárása, a terület 

botanikai, zoológiai 

értékeinek 

megismerése. 

Ismerkedés a 

környék természeti 

kincseivel. 

A környezeti 

problémák 

természettudományos 

megközelítésű 

értelmezése. 

Az erdőlátogatás 

szabályainak 

ismerete. A 

veszélyes 

hulladékok 

megismerése, 

kezelésük szabályai. 

A szelektív 

hulladékgyűjt

és 

gyakorlatosítá

sa 

elméletben, 

lehetőség szerint 

gyakorlatban 

is. 
Környezeti hatások és 

történések közötti 

kapcsolat meglátása. 

 Ok-okozati 

összefüggés

ek 

felismerése. 
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A környezet 

egészségünkre 

gyakorolt hatásainak 

ismerete. 

A levegőt szennyező 

források és a 

szennyeződés 

következményeinek 

vizsgálata. 

 

„E” számok, 

élelmiszer 

adalékanyagok 

megismerése. 

Mi van a 

Colában? – 

élelmiszerek 

vizsgálata. 

Az egészséges 

táplálkozás 

megalapozása. 

 A természetes és 

környezetbarát 

anyagok 

felhasználása. 

Az újrahasznosítás 

fogalmának, 

hasznának ismerete. 

Papírgyűjtés, 

szelektív 

hulladékgyűjtés, 

veszélyes 

hulladékgyűjtők az 

iskola településén. 

Környezetba

rát anyagok 

megismerése. 

Az energia és az 

anyagtakarékosság 

fontosságának 

ismerete. 

Az áram és 

víztakarékoss

ág 

lehetőségeine

k 

vizsgálata otthon és 
az 

iskolában. 

Energiatakarékossá

gi ismeretek 

szerzése. 

Hulladékmentességre 

törekvő szemlélet 

kialakítása. 

Környezetba

rát vásárlás. 

Környezetbarát 

csomagol

ási 

ismeretek. 
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A „Zöld Napok”, azaz 

a fontosabb 

környezet- és 

természetvédelmi jeles 

napok ismerete. 

Megemlékezés a 

legfontosabb 

„Zöld Napokról” 

hagyományos 

formában (pl. Föld 

Napja) illetve 

projekt- módszerrel 

(pl. a Víz 

Világnapja). 

A 

környezetvédelmi 

napok 

tartalmának 

jelentősége. 

2. A környezetért felelős 

egészségorientált 

életvitel 

elősegítése 

Felelős állampolgári 

szerepekre való 

felkészítés. 

Környezetszennyezés 

elhárítása, környezeti 

problémák 

felismerése. 

Az Alaptörvény 

környezet 

védelméről szóló 

cikkeinek 

értelmezése. 

Helyi viszonyoknak 

megfelelő környezeti 

probléma 
kiválasztása, 

helyi környezeti 

gondok 

megismerése, 

A 

közvetlen 

környezet 

problémáin

ak 

felismerése

. 

 

Cél Feladat Tevékenység Kritérium 

  pályázatokon való 

részvétellel. 

 

Praktikus 

környezetvédelmi 

ismeretek szerzése, a 

háztartás 

környezetbarát 

működtetése. 

„Zöldközna

pi 

praktikák” 

megismerése 

lépésről lépésre. 

Háztartási 

praktikák 

megismerése. 
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Felelős állampolgári 

magatartás kialakítása. 

Tudatos 

egészségmegőrzési 

viselkedés. 

A szűrővizsgálatok 

fontosságának 

ismerete. 

Kerületi és iskolai 

egészség- és 

sportnapok 

szervezése. A 

komplex intézményi 

mozgásprogramban 

szereplő feladatok 

megvalósítása. 

Az 

egészségmegőrzés 

alapjainak a 

kialakítása. 

 Állóképesség 

fejlesztése. 

Helyes életviteli 

szokások kialakítása. 

Szabad percek, órák 

felhasználása. 

Káros környezeti hatások 

elkerülésének, 

kivédésének 

technikái. 

Túrák, hétvégi 

kirándulások, 

erdei iskolák. 

 
 

A televíziózás 

káros hatásainak 

vizsgálata. 

 
 

Mibe ne 

csomagoljuk 

uzsonnánkat? 

Helyes 

napirend, 

életviteli 

szokások 

megismerése és 

alkalmazása. 

3. Környezettudatos 

értékrend, „ökológiai 

Érzelmi 

viszonyulások 

Madáretető, 

madárkalács 
készítése, 

A tudatos kisállat- 

védelem kialakítása. 

 
morál” kialakítása alakítása, 

képessé tenni az 

egyént a 

másokkal való 

együttműködésr

e. Az élet 

tiszteletére való 

nevelés. 

Az állatok iránti 

madáretetés 

novembertől 

február végéig. 

 
 
 
 
Állatsimogató 
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felelősség 

kialakítása, az 

állattartás etikája. 

Megélhető 

vagy 

elképzelhető 

élethelyzetek 

teremtése. 

Látogatás a 

Fővárosi Növény- 

és Állatkertben. 

Az állatok 

életközeli 

megismerése. 

Gondolatok 

befogadására 

és kifejezésére 

való 

nyitottság és 

képesség 

fejlesztése. 

A környezet 

esztétikai 

felismerése iránti 

igény kialakítása. 

Az együttes 

cselekvésekhez 

szükséges sajátos 

kommunikáció 

fejlesztése. 

Családi szerepek. 

Helyzetgyakorlat

ok, tanórai és 

tanórán 

kívüli 

tevékenységek. Az 

iskola esztétikai 

képének közös 

kialakítása. 

Erdei iskola, 

osztálykirándulás, 

projektnapok, 

iskola szintű 

programok közös 

megvalósítása. 

Szerepjátékok 

által a különböző 

élethelyzet

ek 

megismeré

se. 

 

A környezeti nevelés piramisa: 
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értékrend ökológiai morál 
 
 

magatartásmód, életvitel 
 
 

attitűdök, érzelmi vonatkozások 
 
 

ismeret, tapasztalat, vélemény, nézet 

 

Zöld Napok tervezett időpontjai: 

Március 22. A Víz Világnapja 

Április 22. A Föld Napja 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Október 4. Az Állatok Világnapja 
 

Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti nevelési 

lehetőségek 

 

Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki fontosnak 

tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet biztosítását a 

hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola egész 

működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. 

Ehhez mindenkinek – pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt – tevékenyen 

hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során. 

 

Iskolánk arculatának fontos eleme a településünk lakói felé való nyitottság, törekvés arra, hogy 

a lakosság egy szélesebb rétege számára szabadidős és kulturális tevékenységek színtere 

lehessen. Ez a nyitottság viszont – egyesek ellenőrizhetetlen romboló magatartása miatt – sok 

előnye és lehetőségei mellett jelentős elmaradást eredményezett néhány olyan fejlesztési 

területen, mint például az iskola külső környezetének parkosítása, a kényelmes, kulturált 

pihenést szolgáló eszközökkel való felszerelése. Ezen a területen rengeteg tennivalónk van. 

 

Az iskola belső környezete 

 

Az iskolai környezet természet közelivé formálásához az osztályteremben szobanövények 

gondozásával, akvárium és terrárium berendezésével járulhatunk hozzá. Az élőlények 
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természetes közegükben való megfigyelése hasznos tapasztalatokat nyújt, igényességre nevel, 

hozzászoktatja a tanulókat a növényekkel való gondoskodáshoz, s egyúttal a közvetlen 

környezetet is emberibbé teszi. 

Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a 

papírhasználattól az írószereken át a takarításig, tanórákon, tanórákon kívül és az irodákban 

egyaránt. 

A tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használjunk: színes 

karton, fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító adalékokat tartalmazó termékeket 

(oldószeres ragasztó, alkoholos filc). Műanyagokat csak indokolt esetben alkalmazzunk. A 

dekoráció legyen tartós, máskor is felhasználható. 

A környezetismeret és a természetismeret órák eszközigényesek. Fontos, hogy milyen tárgyi 

felszereltségre építhetünk: szemléltetőeszközök, tablók, poszterek, képgyűjtemények, képi, 

vizuális információk. Ezek beszerzése, újítása folyamatos. 

Nyitott, a nagyközönség számára is látogatható környezetvédelmi és természeti értékeket 

bemutató kiállításokat rendezünk a reál projektnapok keretében. 

 

 Kommunikáció: faliújság, iskolarádió 

 

Tanulóink és természetesen a szülők, a pedagógusok figyelemfelkeltését, tájékoztatását 

biztosítja a faliújság és az iskolarádió. Így tudunk szóban, írásban, fotókon hírt adni az 

A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és fogalmak elsajátításának a folyamata, 

amelyek segítenek az ember és környezete kapcsolatának megértésében. A természetben lévő 

egység, interakciók, ok-okozati összefüggések megértéséhez és értékeléséhez szükséges 

készségek és képességek kifejlesztésében meghatározó szerepet játszik az általános iskola úgy 

a tanórai, mint a tanórán kívüli programok, foglalkozások keretén belül. 

 

A környezeti nevelés során előkészítjük gyermekeinket a majdani környezet minőségét érintő 

döntéshozatalra; személyiségformálást valósítunk meg és egy széles értelemben vett 

viselkedésmód kialakítására nyílik lehetőség. A környezeti nevelés során az oktatási 

intézmények hatást gyakorolhatnak a gyermekeket nevelő családokra is – a gyermekek 

környezettudatos magatartást közvetíthetnek szüleik, nagyszüleik felé. 

 

Az egészség- és környezeti nevelés megköveteli: 
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 tevékenységeink rendszerszemléletű áttekintését és megszervezését, 

 komplex, egymásra épülő tevékenységekből álló tevékenységkör kialakítását az egész 

iskolára nézve, 

 a foglalkozások korosztályoknak megfelelő szervezését. 

 a folyamatos fejlődés lehetőségeinek kidolgozását, 

 feltételezi és megköveteli a tantestület együttgondolkodását, egységes értékrend szerinti 

haladását és együttműködését 

 

 Célok, alapelvek: 

 

A külső természeti környezethez való viszony alakítása.

 Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

ismeretek átadása. Globális- és helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos 

érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

A természet szeretetére nevelés, a gyermekek természettel való közvetlen élményekhez 

juttatása. Az Ócsához tartozó tájvédelmi körzet megismerése, értékeinek tisztelete. A 

mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés. Saját 

környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés. Városunk 

helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése. 

 

A belső természeti környezet alakítása – testünk, egészségünk; életviteli szokások 

megalapozása és gyakorlása. A belső személyes világ alakítása – önértékelésünk, énképünk és 

a konfliktusaink okozta feszültségek. 

 

A gyermekek hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet 

gyakorolni személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később 

kialakuló szokásaikat. 

 az egészség, mint alapvető emberi érték 

 mindennapi munkavégzés során az egészség fontos erőforrás 

 az egészségfejlesztés a társadalom és egyén közös feladata 

 

 

 Az egészség fogalma: 



31 
 

 

A WHO meghatározása – Az egészség nemcsak a betegség-, illetve fogyaték nélküliséget 

jelenti, hanem a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapotát 

 

Az egészség fogalmának egészségnevelési megközelítése: 

 

 az egészséget pozitív, cselekvő, aktív oldalról közelíti meg 

 testi jólét, a szellemi épség és az egészséges lelkivilág összhangját hirdeti 

 társadalomba, a közösségbe való beilleszkedés, elhelyezkedés meghatározója 

 a harmonikus személyiségfejlődés lényeges alapja 

 

 Az egészségnevelés céljai: 

 

 elősegíteni a gyermek felelősségvállalását 

 biztatni a gyermeket az egészséges életmódra 

 lehetőségeket adni, hogy a gyermek bizonyíthassa fizikai, lelki, szociális erejét 

 elősegíteni az önismeretet és az önbecsülést 

 fejleszteni a döntési képességet 

 kialakítani a nemi szerepeket 

 fejleszteni a szellemi, etikai, erkölcsi értékeiket 

 kialakítani a társadalom iránti felelősséget 

  

Az egészségneveléssel összefüggő feladatok: 

 

 egészséges táplálkozás 

 mindennapos testnevelés, testmozgás 

 testi és lelki egészség fejlesztése, viselkedési függőségek, szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

 baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 személyi higiéné 

 

 

A fenti célok megvalósításának színterei, lehetőségei: 
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 Tanítási órák keretén belül (az 1 – 8 évfolyamok során a gyermekek ismereteinek megfelelő 

információk átadása – bármely tanóra lehetőséget nyújt az egészséges- és környezettudatos 

életmódra való nevelésre). Az egészséges életmód kialakításában igen jelentős szerepe van a 

nevelőnek. Az általános műveltség mellett meghatározó nevelési feladat az egészség- és 

környezet megvédéséhez szükséges legfontosabb ismeretek elsajátíttatása, melyek tanulóink 

szokásaivá, énjük részévé válnak. (Ezek a szokások felnőttkorban már nem igazán 

változtathatók) Egészségesen élni csak egészséges környezetben lehet, a környezetvédelem 

tehát szerves része az egészségvédelemnek. Az önismeret, a saját világunkban való eligazodás 

pedig alapeleme mind a környezeti nevelésnek, mind az egészséges életmódnak. A humán 

tárgyak jelentősen hozzájárulnak a kommunikációs készség fejlődéséhez, formálják mind a 

szóbeli, mind az írásbeli megnyilvánulásokat. Kommunikáció nélkül pedig nincs 

problémamegoldás, így környezeti nevelés sem. A természettudományos tárgyak legfőbb 

hivatása a természet megismerése, a jelenségek közötti ok-okozati összefüggések érzékeltetése, 

az ismeretek rendszerezése. Jelentős mértékben hozzájárul az érzelmi alapkő letételéhez, a 

természet megszerettetéséhez, mely nélkül nincsen környezetvédelem. Az egészség- és 

környezeti nevelés céljainak elérésében tanórai keretek között kiemelt helyet foglalnak el 1 – 4 

évfolyamokon az olvasás-, természetismeret, valamint testnevelés órák, de a témakörhöz 

minden tantárgynak vannak kapcsolódási pontjai. A fő feladat a gyermekek érzelmi 

elkötelezettségének kialakítása az egészséges életmód, valamint a tudatos környezetvédelem 

irányába. Ekkor a gyermekek kevésbé értik, mint érzik ezen értékek fontosságát. A felső tagozat 

lehetőségei tágulnak, az alsóban kialakított érzelmi elkötelezettséget az egyre bővülő ismeretek 

segítsége révén tudatossággal is kiegészítjük. Az 5 – 8. évfolyamokban kiemelt szerepet kapnak 

a természettudományok – természetismeret, biológia, fizika, kémia, földrajz, testnevelés, 

technika- és életvitel, valamint az etika és osztályfőnöki órák. Az idegennyelv-tanítás 

meglepően sok ponton kapcsolódik e kiemelt nevelési területekhez, hiszen az e témába vágó 

szövegek, újságcikkek fordításra, feldolgozásra alkalmasak lehetnek. A fenti célok tanórákon 

való megvalósítása szükségessé teszi a helyi tanterv e szempontból egységes, évfolyamokra 

épülő kidolgozását is. 

 

 

 Tanórán kívüli foglalkozások – szakköri tevékenység (Kis Zöldek, sportszakkörök), 

osztálykirándulások a környéken és távolabbi helyekre, erdei iskolák szervezése, nyári 

táboroztatás (iskolanyitogató tábor; révfülöpi tábor). Így a gyerekek közvetlenül 
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megtapasztalhatják az élő környezet szépségét, megismerhetik egy adott terület tárgyi értékeit, 

hagyományait. Ez a környezeti nevelés leghitelesebb módja. A már hagyományossá vált 

Családi sportnap minden tanévben való megszervezése és lebonyolítása szervesen kapcsolódik 

az egészség- és környezettudatos nevelési célok eléréséhez. Szükségszerűek a prevenciós- és 

ismertterjesztő előadások, interaktív programok szervezése. Együttműködés fenntartása a 

Tájházzal (népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése, jeles napok megünneplése, 

természetes anyagok iránti szeretet és tisztelet kialakítása), valamint az Ócsai Tájvédelmi 

Körzettel, mely a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozik. A természet-, a 

rendszeres testmozgás-, valamint az egymás iránti szeretet és tisztelet kialakítása az egészség- 

és környezeti nevelés legfőbb feladata. Könnyű és nehézdrogok prevenciója az iskolarendőri 

szolgálat segítségével. (felsőbb évfolyamokon) 

A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

(a feladatoknak megfelelően) 

 táplálkozás 

 alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre 

 családi és kortárskapcsolatok 

 környezet védelme 

 aktív életmód, a sport 

 a személyes higiénia 

 elsősegély-nyújtás alapismeretei 

 szexuális fejlődés területén 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 

testnevelés órák 

iskolai sportkör foglalkozásai 

tömegsport foglalkozások 

úszásoktatás 

játékfoglalkozás a napköziben 

néptánc szakkör 

a helyi tantervben szereplő biológia, testnevelés, környezet, természetismeret, hit- és 

erkölcstan, egészségtan tantárgyak tananyagai 
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TANTÁRGY TANANYAG 

biológia egészséges táplálkozás vitaminok 

testnevelés rendszeres testmozgás 

környezet környezeti ártalmak 

természetismeret szelektív hulladékgyűjtés 

hit-és erkölcstan lelki egészség 

egészségtan higiénia 

 

a) ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin

feldolgozott ismeretek 

 

b) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-

nyújtással foglalkozó egészség és sportnap szervezése 

c) egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások: 

1. szakkörök (természetjáró) 

2. évente osztályonként egy-egy gyalogtúra vagy 

kerékpártúra szervezése 

3. évente egy alkalommal játékos vetélkedő alsóban 

és felsőben is az egészséges életmódra vonatkozó 

tudnivalókkal kapcsolatban. 

d) az iskola egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő), a Dabasi 

Rendőrkapitányság áldozatvédelmi és bűnmegelőzési osztálya, továbbá 

dietetikus segítségének igénybevétele 

1. ötödik-nyolcadik évfolyamon osztályfőnöki órák 

tartása évente félévente egy alkalommal 

2. szűrővizsgálatok megszervezésében 

3. évente egy alkalommal az alsó és felső tagozaton 

előadás tartására. 

 
Az iskola alapvető feladata, hogy tevékenységével szolgálja a tanulók 

egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. E célból kell szaktárgyi ismereteket 

közvetíteni, gyermekeinket az egészséges, önmagával és környezetével 

harmóniában élő emberi életvitel kialakítására motiválni. Az életmód alakításánál 

is alapvetően fontos a pedagógus személyes példamutatása. Ennek megfelelően az 
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egészséges- és környezettudatos életmód igen összetett, a tárgyi tudás és az életvitel 

harmonikus ötvözete. 

Az egészséges életmód kialakítása és a környezeti nevelés elképzelhetetlen rendezett, esztétikus 

környezet nélkül. 

 

Az iskola elkötelezi magát az egészséges, környezettudatos elvek alapján működő 

 iskolabüfé megvalósítása mellett. Ez talán az egyik legnehezebben kivitelezhető feladat, 

mivel közvetlen üzleti érdekekkel ütközik, a fogyasztói igények változása hosszabb folyamat, 

a gyermekek táplálkozási szokásainak alakítása hosszú éveket vesz igénybe. 

A büfé működésének néhány szempontja lehet: a büfében forgalmazott áruk 

feleljenek meg az egészséges táplálkozás követelményeinek, kerülendők a 

cukrozott termékek, a fémdobozos csomagolású és az eldobható csomagolású 

termékek. A tanulók találkozzanak azzal a szemlélettel, hogy az egészségtelen 

táplálkozás rossz szokás, az eldobható csomagolástechnika anyag és energia 

pazarló, a jövő felélését jelenti. 

 Kommunikáció, faliújság, rádió. Tanulóink, a szülők, a pedagógusok 

figyelemfelkeltését, tájékoztatását biztosítja a környezetvédelmi faliújság, az 

iskolarádió, internetes honlapunk. Így tudunk szóban, írásban, fotókon hírt adni a 

városunkban, a régióban történő jelenségekről, folyamatokról, eseményekről, 

programjainkról. 

 Zöld könyvtár, zöld videofilm és CD-tár létesítése. Az iskolai 

könyvtárban külön polcokat jelölhetünk ki az egészségvédelmi- és környezeti 

témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-knek. Ezzel nem csak 

ezek használatát segítjük, hanem fölhívjuk a diákok figyelmét a téma fontosságára. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának céljai: 

A tanulók 

e) ismerjék meg az elsősegély-nyújtás fogalmát 

f) ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 
alapfogalmakat 

g) ismerjék fel a vészhelyzeteket 

h) tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani

hátterét, várható következményeit 
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i) sajátítsák el a legalapvetőbb esősegély-nyújtási módokat 

j) ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével 

k) sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 
 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

l) a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási 

alapismeretek területén 

m) a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük, az ezekkel 

kapcsolatos ismereteket 

n) a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán 

kívüli (egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-

nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok: 

o)  megvalósításának elősegítése érdekében az iskola kapcsolatokat épít ki 

az Országos Mentőszolgálattal, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel, az 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével. 

p) tanulóink bekapcsolódnak az iskolán kívüli vetélkedőkben 

q) támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás elsősegély-nyújtási 

ismeretekkel foglalkozó továbbképzéseken. 

 
A célt a következő tevékenységformák szolgálják: 

r) a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

alábbi ismeretek: 

 
 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia rovarcsípések, légúti akadály, artériás 

és ütőeres vérzés, 

komplex újraélesztés 

kémia mérgezések, vegyszer okozta 

sérülések, savmarás, égési sérülések, 

forrázás, 
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szénmonoxid mérgezés 

fizika égési sérülések, forrázás 

testnevelés magasból esés, csonttörések, zúzódás 

környezetismeret közlekedési balesetek, belső sérülések 

osztályfőnöki védőnői szolgálat 

erkölcstan a beteg lelkiállapota 

 

s) ötödik-nyolcadik évfolyamokon az osztályfőnöki órák keretén belül 

félévente egy alkalommal elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatos tananyag feldolgozása történik. 

 
Egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

t) szakkörök 

u) egészségnap évente egyszer 

v) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-

nyújtással foglalkozó projektnap (témanap) szervezése alsóban és 

felsőben is. 

6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulói személyiség-fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban 

egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, 

másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői 

irányítása. Feladata: Az iskolai élet egyes

területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének 

tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a

tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek 
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alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a 

kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – 

személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásig. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a  

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé 

célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, 

illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb 

feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, 

 
Iskolánk Ócsa város egyetlen általános iskolája. 

A szervezett oktatás írásos emlékei az 1600-as évek elejére nyúlnak vissza Ócsa 

területén. 1948-ban alakult ki a jelenlegi iskolarendszer, amely a Polgári Iskola, 

az Elemi Népiskola és iskola négy, a volt Római Katolikus Iskola három, a 

Református Iskola két és a Járásbíróság nyolc tanterméből alakult ki. Az akkori 

tanulólétszám 889 fő volt. 

 
A tanulók létszámának folyamatos emelkedése (a korábbi szükségszerű 

megoldások, a délutáni tanítások megszüntetése és az 1959-ben beindult napközi 

iránti igény fokozatos növekedése) szükségessé tette egy új, korszerű épület 

megépítését. A 8 tantermes épület átadására 1980-ban került sor, a demográfiai 

csúcs idején, amikor a tanulók létszáma elérte az 1100 főt. A körülmények 

változása a nehezen haladók hatékonyabb segítését tette lehetővé a sajátos nevelést 

igénylők tagozatának beindítását. 

 
1992-ben iskolánk felvette Halászy Károly nemzetőrszázados kántortanító nevét, 

akit az 1848-as szabadságharc bukása után végeztek ki Ócsán. 

 
2003-ban került átadásra iskolánk új szárnya, illetve a hozzá tartozó sportcsarnok 

és futófolyosó. Ezzel lehetővé vált az addig több épületben elhelyezkedő oktatás 

egy területre való koncentrálása. Ezzel a beruházással a XXI. századnak megfelelő 
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épületegyüttest kaptunk, melyben a mindennapos testedzés feltételei minden 

tanulónak biztosított. A tantermek tágasak, világosak és rendelkeznek a szükséges 

kiszolgáló létesítményekkel. 

 
Az iskola több évszázados története, és a minket körülvevő történelmi és természeti 

kincs arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet 

fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak és környezetének 

megismertetésére. 

 
 
7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 
 

Vezetői utasításban előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát az intézményvezető által meghatározott 

feladatok ellátásával töltse. 

Heti teljes munkaidejének ötvenöt-hatvanöt százalékában tanórai és tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozásokat tartson. 

Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói 

felügyeletet, eseti helyettesítést lásson el. 

A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások pontos és eredményes megtartása. 

Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein. 

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

Hivatali titkok megőrzése. 

Az előírt minősítések megszerzése. 

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

A gondjaira bízott tanterem gondozása és pedagógiai szakszerűségének figyelemmel 

kísérése. 

A tanórán és tanórán kívüli nevelő-oktató munka, tanulásirányítás: 

Foglalkozások megtartása. 

A tanórai és a tanórán kívülifoglalkozások éves tervének elkészítése. (tanmenetek, éves 

program) 

A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási 

órákon. 
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A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz illeszkedő módszerek, szemléltetés, 

ellenőrzés és értékelés alkalmazása. 

A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a 

különféle iskolai foglalkozásokon. 

 

A tehetséges tanulók gondozása 

 

Egyéb fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. 

Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló 

szervezése, segítség a szervezésben. 

Részvétel a versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon. 

A tehetséges tanulók felkészítése az iskolai és iskolán kívüli versenyekre. 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint beilleszkedési, 

magatartási     és     tanulási     nehézségekkel      küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

Korrepetálás, segítés, mentorálás. 

Felkészítés a javító vagy osztályozó vizsgára. 

Eredményes középiskolai felvétel elősegítése ezen tanulók körében. 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása a gyermekvédelmi felelőssel. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos intézményi 

statisztikai adatgyűjtés (adattáblák kitöltése, vezetése) 

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

Szabadidős programok szervezése. 

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók szervezése, rendezése. 

A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő programok szervezése. 

 

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

Segítség a programok szervezésében, részvétel a programokon. 

 

Munkafegyelem, a munkához való viszony 

Munkaköri kötelességek teljesítése. 

Ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása a szünetekben. 

Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 
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Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői 

munkacsoportokban. 

Oktatási segédanyagok, szemléltető eszközök kidolgozása, közreadása. 

Belső előadások, továbbképzések, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

A továbbképzésen tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

 

Az iskolai munka feltételeinek javítása 

Pályázatok összeállítása. 

Az iskolai alapítvány munkájának segítése. 

Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). 

Iskolai dekorációk készítése. 

 

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

 

Aktív részvétel a tantestület életében 

A pályakezdő, vagy újonnan iskolába kerülő nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése. 

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 

 

Az iskola képviselete 

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

Részvétel ezeken a rendezvényeken. 

Tudósítások közreadása a város számára az iskola életéről. 

A város rendezvényein való részvétel. 

Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport szervezeteiben. 

 

A vezetői feladatok ellátása 

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 
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Alsó tagozatos osztályfőnök alapvető felelősségei és feladatai 
 

Személyi tulajdonságok: Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus 

feloldó képesség, empátia, türelem, humorérzék, ötletesség, fantáziagazdagság, vezetői 

egyéniség, hivatásához méltó magatartás tanúsítása. 

Alapvető felelősségek és feladatok: 

A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi. 

Feladata a gyerekeknek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók folyamatos, tudatos 

megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, családlátogatások és 

különböző vizsgálatok segítségével érhet el. 

Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti velük 

az iskola házirendjét. 

Törekszik arra, hogy tanulói nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek. A tanítónak meghatározó szerepe van a gyerekek tanuláshoz való viszonyának 

kialakításában. Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő 

örömforrások felfedeztetése, a gyerekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése. 

Felelős azért, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges 

körülmények között kikapcsolódhassanak, megfelelő időt töltsenek szabad levegőn való 

mozgással is. 

Felelős vezetője a rábízott csoportnak. 

Törekszik a tanulók személyiségének; család és szociális körülményeinek alapos 

megismerésére; a szülők az iskolával szembeni elvárásainak, a gyerekekkel kapcsolatos 

ambícióinak megismerésére. Az osztályfőnöki megbízatás első évében a tanulókat 

otthonukban lehetőség szerint meglátogatja, a későbbi évek során szükség szerint végez 

családlátogatásokat a szülőkkel történő előzetes egyeztetés alapján. 

Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályon belül uralkodó értékrendet. 

Együttműködik az osztályban tanító többi tanítóval, napközis nevelőkkel. 

Látogatja az osztálya azon tanítási óráit, ahol más pedagógus tanít, illetve tanítási órán 

kívüli foglalkozásait. Tapasztalatait, észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az érintett 

nevelőkkel megbeszéli. 

Szükség esetén – a vezetés hozzájárulásával – az osztályban tanító pedagógusokat 

tanácskozásra hívja össze. 
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A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket használja fel 

az osztályban adódó problémák megoldására. Az osztályfőnöki órák témáit tanmenetben 

rögzíti. 

Segíti az iskolai DÖK munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti tevékenység iránti 

érdeklődést. (ért: 4. oszt. oszt.fői.-re) 

Megismerteti tanítványaival a kulturált szórakozás és művelődés változatos formáit, hogy 

kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas eltöltésének igényét. 

hetesek és a választott felelősök megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az 

osztályterem rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. 

Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően. 

A tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására.  

A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait. 

Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek 

segítségéről. Ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez.  

Együttműködik az iskolában dolgozó gyermekvédelmi felelőssel. 

Ellátja a munkakörével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet: vezeti az osztálynaplót, 

a tanulók törzslapját, az osztályára vonatkozóan és adatokat szolgáltat a statisztika 

elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, elkészíti az osztály órarendjét. Az 

iskolavezetés vagy a munkaközösség-vezető kérésére szociometriai, minőségfejlesztéssel 

kapcsolatos pedagógiai és szaktárgyi felméréseket végez és összegez. 

Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket, az osztályt, illetve az egyes gyerekeket érintő 

kérdésekről szükség szerint tájékoztatja. 

A munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, fogadóórát tart. 

Tájékoztatja a szülőket az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai 

értékelési rendszerről, az iskolában használatos taneszközökről. 

Segíti az SZKT munkáját, kapcsolatot tart az SZKT képviselőjével. 

Az iskolai ünnepélyek méltó magatartásához osztálya megfelelő felkészítésével járul hozzá. 

Figyel a megjelenésre, az ünneplő ruházatra, a gyerekek fegyelmezett magatartására, illetve 

figyelmet fordít a tanulók érzelmi ráhangolására. 
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A komplex alapprogram keretében tartott DFHT-val támogatott órákon, komplex órákon, 

ráhangolódáson, alprogrami foglalkozásokon, „Te órádon” csak szóbeli vagy írásbeli 

szöveges értékelés. fejlesztő értékelés alkalmazható. 

A Komplex Alapprogram keretében óráinak 30%-ban alkalmazza a DFHT módszertanát, 

komplex órát tart. Ezek tartására a tematikus tervek és óratervek alapján felkészül. az 

osztályra/csoportra vonatkozóan alkalmazza az elkészült óraterveket, szükség esetén újat 

készít. Vezeti a Ráhangolódó órákat. 

A Komplex Alapprogram keretében ÉA, TA, MA, DA, LA alprogrami foglalkozásokat tart, 

tanévre vonatkozóan a csoportjára szabott tematikus tervet és foglalkozásterv illusztrációkat 

készít. 

A Komplex Alapprogram keretében ”Te órád” foglalkozásokat tart, melyre elkészíti tanévre 

szóló tematikus tervét és foglalkozásterveket. 

A Komplex Alapprogram keretében aktívan részt vesz a pilot keretében megvalósuló 

mérésekben, műhelyfoglalkozásokon, konferenciákon, továbbképzéseken. 

A Komplex Alapprogram keretében szükség esetén mentorálja kollégáit, segíti a bevezetést, 

megvalósítást. 

 

Felső tagozatos osztályfőnök alapvető felelősségei és feladatai 

Szükséges képességek: Szervező és lényeglátó képesség, érzékenység a tanulói 

problémákra és terhelésre, objektív ítélőképesség. 

Személyi tulajdonságok: 

Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia, 

humorérzék, türelem, vezetői egyéniség. Hivatásához méltó magatartást tanúsít! 

Feladatkör részletesen: 

 Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyeket, 

 családi- szociális körülmények, szülői elvárások, tanulói ambíció). Feltérképezi az 

osztályközösség szociometriai jellemzőit, osztályon belüli értékrendet. 

 Nevelői munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a 

pedagógiai program alapján az osztályfőnöki tanmenetben tervezi. 

 Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés 

gyakorlására, törekszik a munkamegosztásra. Segíti a DÖK (diákönkormányzat) 

törekvését, képviseletet. 

 Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal 

önállóságra és öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek) 
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megbízásával és számonkérésével biztosítja az osztálytermek, a berendezési tárgyak 

megőrzését, a rendet, a tisztaságot. 

 Együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel. 

 Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást, továbbtanulási lehetőségekről 

tájékoztat. 

 Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra. 

 Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepélyeire: 

segíti a különféle szabadidős programok, kirándulások megszervezését és 

megvalósítását. 

 Felkészíti tanulóit az udvarias és kulturált viselkedésre, fegyelmezett munkára, a 

rend és tisztaság fenntartására, a környezet védelmére, harmonikus társas 

kapcsolatokra. 

 Tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek és a helyes időbeosztás 

elsajátításához. 

 Kéthavonta, havonta értékeli az osztállyal együtt a tanulók magatartását és 

szorgalmát. 

 Segíti a folyamatos felzárkózást a szervező munkájával, tanácsaival. 

 Támogatja a tehetséges tanulók képzését. 

 Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, látogatja osztálya tanítási 

óráit, foglalkozásait, az észrevételeket megbeszéli az érintett nevelőkkel. 

 Összehangolja a család és az iskola nevelését, a szülőkkel együttműködve 

megbízatása első évében a tanulókat otthonukban lehetőség szerint meglátogatja, 

majd szükség szerint végez családlátogatásokat, a szülőkkel történő előzetes 

egyeztetés alapján. 

 A munkaterv szerint szülői értekezletet, fogadóórát tart, ahol megismerteti az iskola 

pedagógiai programját, a házirendet, nevelési elképzeléseit a szülői közösségnek. 

 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, az egyéni fejlesztésről, dicséretekről és elmarasztalásokról. 

 Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt, minősíti tanítványai magatartását 

és szorgalmát. 

 Havonta ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást a tájékoztató füzetben 

(kézjeggyel ellátja), regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel 

kíséri az igazolásokat, a mulasztások valós okait. 
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 Vezeti az osztálynapló haladási részét, elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs 

teendőket, felel az osztálynapló és a törzslapok, más nyilvántartások szabályszerű 

és naprakész vezetéséért, valós statisztikai adatokat szolgáltat. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket; 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen kitölti és továbbítja. 

 Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki és a szakmai munkaközösségek 

munkájában, bemutató órát tarthat, felméréseket és elemzéseket végez. 

 Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen. 

 Kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának gyarapítása. 

 Minden pedagógus kötelessége a tanulók személyiségének nevelőtestülettel 

közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén való fejlesztése, az iskolai 

értékrend következetes képviselete. 

 Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi 

méltóságukat. 

 A pedagógiai értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a fiatalokat, tekintettel 

arra, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme 

példa a tanulók előtt. 

 Év végén az egész évi teljesítményt kell értékelni. 

 A szülőt az osztályzatokról ellenőrző, E-ellenőrző útján értesíteni kell. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos intézményi statisztikai 

adatgyűjtés (adattáblák kitöltése, vezetése) kezelése kiemelt feladata. 

 A komplex alapprogram keretében tartott DFHT-val támogatott órákon, komplex 

órákon, ráhangolódáson, alprogrami foglalkozásokon, „Te órádon” csak szóbeli 

vagy írásbeli szöveges értékelés. fejlesztő értékelés alkalmazható. 

 A komplex alapprogram keretében tartott DFHT-val támogatott órákon, komplex 

órákon, ráhangolódáson, alprogrami foglalkozásokon, „Te órádon” csak szóbeli 

vagy írásbeli szöveges értékelés. fejlesztő értékelés alkalmazható. 

 A Komplex Alapprogram keretében óráinak 30%-ban alkalmazza a DFHT 

módszertanát, komplex órát tart. Ezek tartására a tematikus tervek és óratervek 

alapján felkészül. az osztályra/csoportra vonatkozóan alkalmazza az elkészült 

óraterveket, szükség esetén újat készít. Vezeti a Ráhangolódó órákat. 

A Komplex Alapprogram keretében ÉA, TA, MA, DA, LA alprogrami foglalkozásokat tart, 

tanévre vonatkozóan a csoportjára szabott tematikus tervet és foglalkozásterv illusztrációkat 

készít. 
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A Komplex Alapprogram keretében ”Te órád” foglalkozásokat tart, melyre elkészíti tanévre 

szóló tematikus tervét és foglalkozásterveket. 

A Komplex Alapprogram keretében aktívan részt vesz a pilot keretében megvalósuló 

mérésekben, műhelyfoglalkozásokon, konferenciákon, továbbképzéseken. 

A Komplex Alapprogram keretében szükség esetén mentorálja kollégáit, segíti a bevezetést, 

megvalósítást. 

 

8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 
rendje 

 

A nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, egyéni képességeinek és fejlettségének, ismereteinek figyelembevétele, 

differenciálása. A tanítási folyamatban különféle egyéni módszereket és szervezeti 

formákat alkalmazunk. 

Köznevelésről szóló törvény a gyermekeket két nagy csoportba sorolja: 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók 

Különleges bánásmódot igénylő 

Sajátos nevelésű igényű 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 

Kiemelten tehetséges 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

 

A köznevelésről szóló törvény a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók alatt azt a 

kört érti, amelybe tartozók sajátos tulajdonságuk, helyzetük, állapotuk miatt az átlagostól 

eltérő foglalkozást, figyelmet, speciális szakértelmet, eszközöket, felszereléseket 

igényelnek. 

 

Sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermek, tanuló az, akinek neveléséről, iskolai 

felkészítéséről a szakértői bizottság véleménye alapján gondoskodnia kell az  iskolának.  

SNI-s tanulók a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékos, továbbá több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, illetve az autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdök csoportja. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. 

sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

alapján szervezzük meg. 

Az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskolai helyi 

tantervének. 

Sajátos nevelési igényű tanuló joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának 

megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak 

megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell 

biztosítani. 

A sajátos nevelési igényű tanuló neveléséhez és oktatásához szükséges feltételek: 

 A sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő végzettségű 

gyógypedagógus 

 a neveléshez, oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédletek, 

 speciális gyógyászati és technikai eszközök, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal, 

 a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat szervezni. A tanuló annyi 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson 

vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez 

szükséges. A heti időkeretet a Köznevelésről szóló törvény 6. sz. melléklete 

határozza meg. 

Az osztályok heti időkeretén felül rendelkezésre áll heti tíz óra egyéni foglalkozás azoknak 

a tanulóknak, akik beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy sajátos nevelési 

igény, illetve súlyos betegség miatt magántanulóként folytathatják tanulmányaikat. 

A tanulót, ha az egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, szakértői bizottság 

véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő 

értékelés és minősítés alól és e helyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. 

A sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége eltérően alakul, a szakértői bizottság 

javaslata alapján a tankötelezettségüket a nyolcadik életévükben is megkezdhetik. 

Tankötelezettségük meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 

huszonharmadik életévüket betöltik. A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben a 
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tizenhatodik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet az általános 

iskolában. Sajátos nevelési igényű tanuló esetén azonban ez az idő két évvel 

meghosszabbodik. 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése az iskolánkban szegregált és 

integrált módon történik. Az integráció minden tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson 

megvalósul és a tanulók szakvéleményük alapján heti 2-3 rehabilitációs foglalkozáson 

vesznek részt. 

 

A kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői 

vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási 

intézménybe írassa be. Ha a szülő kötelezettségének nem tesz eleget, a kormányhivatal a 

gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes gyermekjóléti 

szolgálatot értesíti. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás 

költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti. 

A sajátos nevelési igényű tanuló szüleinek intézményválasztási joga korlátozottabb, mint a 

többi szülőé, mivel azok közül az intézmények közül választhat, amelyek rendelkeznek a 

sajátos nevelési igényhez szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel. 

 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az, aki a 

szakértői bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítva jelentősen alul teljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartás-szabályozási hiányosságokkal küzd és 

a közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos 

tendenciát mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

kapcsolat a helyi óvodával, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal, 

fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, 

differenciált tanulás megszervezése, 

egyéni foglalkozások, 

iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata, 

a tanulók szabadidejének szervezése: szakkör, sportkörök, 

a szülőkkel való együttműködés, családlátogatás. 
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A kiemelten tehetséges tanulók: az átlag feletti általános vagy speciális képességek 

birtokában lévő magas fokú kreativitással rendelkezők, akikben felkelthető a feladat iránti 

erős motiváció, elkötelezettség. 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, 

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, képesség-kibontakoztató 

felkészítés, 

a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése, 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 

tevékenységek: 

szoros kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, 

felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, 

a tanulók szociális helyzetének javítása, 

a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, együttműködés a szülőkkel, 

családlátogatások, 

szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körében 

tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/ vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb 

funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 

akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése eltérő. Tanulási helyzetekben 

megfigyelhető: 

 a téri tájékozódás 

 a finommotorika 

 a figyelemkoncentráció, 

 a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, 
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 a kommunikáció, 

 a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései.  

 A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

 a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, 

 speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, 

 szakszolgáltatások, 

 rehabilitáció, habilitáció. 

 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

Alapfokú nevelés –oktatás szakasza  

alsó tagozat: 1-4. évfolyam 

A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a 

tárgyi cselekvéses megismerésnek. 

Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt az egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy 

tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. 

Nagy hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása 

és megerősítése. 

felső tagozat: 5-8. évfolyam 

hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység, 

megismerési módszerek fejlesztése, 

szemléletes képi gondolkodás, 

differenciált manipulációs és képi szint. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

Az életben nélkülözhetetlen készségek megalapozása: 

együttérzés, 

segítőkészség, 

tisztelet, 

kötelességtudat, 

önfegyelem, mértéktartás. 

A társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A tanári példamutatás fontossága. 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 
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Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megismertetésén keresztül képessé 

váljanak a társadalomban elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi 

színtereken való eligazodásra. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés. 

felkészítés a felnőtt életre, 

közügyeink megismerése, 

felkészítés az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesítésére. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

megfelelő önismeret, önértékelés, 

reális énkép, 

belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése. 

A testi-lelki egészségre nevelés 

az egészséges és tudatos életmód kialakítása, 

fizikai képzés, rendszeres testedzés, 

káros szenvedélyek megelőzése. 

Családi életre nevelés 

Kiemelt feladat az önálló életvezetésre valófelkészítés, a harmonikus családi minták és 

erkölcsi normák közvetítése, felelős párkapcsolat kialakítására ösztönzés, a családi élet 

konfliktusainak kezelési technikái. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

másság elfogadása, 

betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt érző, segítő magatartás kialakítása. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell jelentkezzen. 

Pályaorientáció 

a munka világáról képet kell nyújtani, 

segíteni kell pályájuk kiválasztásában, és az ehhez kívánatos képességeket szükséges 

fejleszteni. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

ismeretszerzés a célszerű gazdálkodás, 

a pénzhasználat, 

a fogyasztás területén. 

Médiatudatosságra nevelés 

ismerje az ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési lehetőségeket, 
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tudatosuljon az ezekben lévő veszélyforrás. 

A tanulás tanítása 

fontos az egyénre szabott motiváció, 

felkészítés a társadalmi integrációra, 

sikeres belépés a munkaerőpiacra, 

felkészítés az egész életen át tartó tanulásra. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
 
Fogalma: 
 
 az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti 
vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és 
esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé. 
 
Az intézkedésnek három fő területe lehet: 
 
Prevenció (megelőzés): olyan intézkedések sorolhatók a megelőzést szolgáló beavatkozások 

körébe, melyek célja, hogy még a probléma kialakulása előtt csökkentse a korai 

iskolaelhagyás kockázatát. 

 

Intervenció (beavatkozás): a beavatkozó intézkedések a jelzőrendszer jelzéseire adott 

reakciókkal és célzott – egyéni, csoportos vagy intézményi szintű – támogatásokkal próbálják 

elkerülni a lemorzsolódást. 

 

Kompenzáció (helyreállítás): a kompenzációs intézkedések célja, hogy az iskolarendszerbe 

visszavezetve, vagy alternatív tanulói útvonal biztosításával végzettséghez segítsék azokat a 

fiatalokat, akik az iskolarendszerű oktatást végzettség nélkül hagyták el - így segítve 

munkaerő-piaci, társadalmi integrációjukat. 

 

Az egyes beavatkozások az alábbi célokat szolgálhatják: 
 

 Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás 

 Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás 

 Tanulói igazolatlan hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás 

 Tanulói igazolt hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás 

 A tanuló szociális helyzetből eredő hátrányának kompenzálását célzó beavatkozás 

 A tanuló testi, lelki, mentális fejlesztése 
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 Befogadó, együttnevelést célzó oktatás-szervezési beavatkozások 

 A tanulási és magatartási nehézségeket kezelő beavatkozás 

 Közösségfejlesztő, közösségépítő beavatkozás 
 
Tanulói előrehaladást támogató tevékenységek 

 
A beavatkozást alkalmazó szabályozásnak az egyén szintjén az a célja:  a lemorzsolódás 

veszélyének kitett egyes diákok számára támogató-mechanizmusokat kínáljon, amelyeket az 

ilyen diákok egyedi szükségleteire lehet szabni 

 
 Egyéni készség- és képességfejlesztés 

 Egyéni tanácsadás biztosítása (pl. iskolapszichológus, szociális munkás) 

 A hiányzó alapkompetenciákat pótló, fejlesztő foglalkozások 

 Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek 

 Tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásokon /tanulásmódszertan 5. 

évfolyam/ 

 Képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezése  

 Bevont szervezetek szakemberével együttműködésben támogatás nyújtása a 

veszélyeztett tanuló részére /családsegítő/ 

 Önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozáson való részvétel  biztosítása 

/osztályfőnöki és erkölcstanóra, iskolapszichológus/ 

 Tanulást segítő szakember bevonása /fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus/ 

 A mindennapi életben való eligazodást segítő tevékenységek 

 Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel /szülő/gyám/ 

 Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre szabott pedagógiai módszerekkel 

 Életút-támogató pályaorientációs szolgáltatás / különböző munkahelyek megismerése, 

pályaválasztási tanácsadás/ 

 Esetkonferencia szervezése /gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus, 

szülők részvételével/ a tanuló előrehaladásának támogatása érdekében 

 Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség 

jelzése, külső támogató segítség /gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, 

szakszolgálat felé irányítás/ 

 Mentorálás, patronálás biztosítása 

 Kortárssegítői támogatás/társaktól való tanulás biztosítása 

 Konfliktuskezelési módszerek megismertetése /iskolapszichológus/ 
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 Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése 

 Szociális támogatás, segítség biztosítása, intézése 

 /gyámügy, önkormányzat/ 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók iskolai kudarcainak csökkentésére irányuló 

stratégiák alkalmazása során a következő fontos elveket tartjuk szem előtt: 

 Legyenek egyértelmű, világos szabályok számukra. 

 A gyermekek képességeivel kapcsolatos elvárásaink legyenek reálisak 

 Pozitívan álljunk hozzá az eredményeikhez, hibáikat toleráljuk. 

 Segítsünk azoknak a képességeknek, készségeknek  

 felfedezésében, kibontakoztatásában, ahol sikereket érhetnek el. /sportolás, 

művészetek tánc, dráma, rajz, kézművesség, szabadidős programok/. 

 A pedagógus személye, viselkedése, életvitele követendő modell legyen számukra. 

 Hagyjuk, hogy az interakciós kapcsolatokban a gyermek adhasson, a bennük lévő 

pozitív energiákat mozgósítsuk. 

 Finoman törjük át tiltakozásukat. 

 Legyen sok dicséret és kevés dorgálás. 

 Minden gyermek kapjon néha személyre szóló feladatot, amelynek elvégzését 

ellenőrizzük, értékeljük 

 Több tanítási órán kívüli időt kellene együtt tölteni velük 

A beavatkozások kapcsán adatszolgáltatásra is sor kerül a jelző rendszerben. Ennek keretében 

a beavatkozásban érintettek számáról szükséges információt nyújtani a megszemélytelenített 

adatok alábbi rendszerezése szerint: 

 tanuló 

 pedagógus 

 szülő, gondviselő 

 egyéb szakember /családgondozó, iskolapszichológus, orvos/ 

Az iskola saját kezdeményezése alapján bevont támogató szakemberek szintén 

figyelemmel kísérhetik a tanuló előrehaladását, a lemorzsolódás megelőzésével 

összefüggő iskolai folyamatokat: 

 családgondozó 

 együttnevelést segítő pedagógus 

 fejlesztő pedagógus 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
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 gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 

 gyermekorvos 

 gyógypedagógiai asszisztens 

 gyógypedagógus 

 iskolapszichológus 
 kortárs segítő 

 logopédus 

 nevelőszülői hálózat szakmai vezetője 

 nevelőszülői tanácsadó 

 gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársa 

 gyermekvédelmi gyám 

 pedagógiai asszisztens 

 pedagógus 

 pszichológus 

 szülő, gondviselő 

 védőnő 
A megvalósítás érdekében javasoljuk, hogy a korrepetálások, az egyéni fejlesztő 

foglalkozások órarendje, valamint a pedagógusok egyéni fogadóórája jelenjen meg az 

iskola honlapján, az e-naplóban a szülők tájékozódása végett.  Az év eleji szülői 

értekezleteken a pedagógusok tájékoztassák a szülőket a lemorzsolódás veszélyeiről, a 

megelőzés lehetőségeiről, a beavatkozás szükségességéről és a helyreállítás módjairól; 

hangsúlyozva a szülői felelősséget. 

 

 

9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 
rendje 
 

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, tevékenysége a tanulókat 

érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet különböző 

területein, tanórán kívüli tevékenységek tervezésében, szervezésében. 

tanulmányi versenyek, vetélkedők 

sportélet 

túrák, kirándulások szervezése 

egyéb szabadidős programok szervezése 
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a tanulók tájékoztatása (faliújság, honlap stb.) 

A diákönkormányzat minden tevékenysége előtt kikéri az osztályközösség, az 

osztályfőnökök és az iskolavezetés véleményét. 

Az iskolai éves munkatervének elkészítése előtt az igazgatónak ki  kell kérni a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét. 

Az osztályközösségek képviselőik által javaslatokkal élhetnek az iskola életéhez 

kapcsolódó különböző kérdésekben. 

A jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt 

a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt 

az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

a házirend elfogadása előtt 

a pedagógiai program elfogadása előtt 

 

A diákönkormányzatot az iskola vezetésével, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban a diákönkormányzat iskolai vezetőségének elnöke 

vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli. 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diák-önkormányzati ülésen 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban és a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselők, 

tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, 

a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel. 

 

10. Szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 
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Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógusvezetők (helyettesek, munkaközösség-vezetők), illetve a választott 

képviselők útján valósul meg. 

Az együttműködés fórumai: 

vezetőségi ülés 

kibővített iskolavezetés ülései 

értekezletek 

megbeszélések stb. 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

Az iskola igazgatója legalább évente kétszer a szülői szervezet ülésén 

Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein.  

A szülők és pedagógusok együttműködését szolgáló fórumok: 

Szülői értekezlet 

Feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása és a 

szülők tájékoztatása  

az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásokról 

a helyi tanterv követelményeiről 

az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

a gyermek tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról 

a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

az iskolai és az osztályok céljairól, feladatairól, problémáiról 

Fogadóóra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, ezen keresztül egy-egy tanuló 

egyéni haladásának megbeszélése, egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 

Egyéni megbeszélés 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről, segítségnyújtás a gyermekneveléshez, valamint az együttes, összehangolt 

pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 
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Családlátogatás 

Feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, tanácsadás. 

Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák menetét, tájékozódjon ezáltal is 

az iskola életéről, az osztályközösségről. 

Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival, magatartásával összefüggő 

eseményekről, iskolai programokról. 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt napok időpontjai az éves munkatervben 

kerülnek meghatározásra, a szülők írásbeli tájékoztatót kapnak, továbbá az iskolai honlapon 

is megjelenítésre kerül. 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől a 

fogadóórákon kaphatnak tájékoztatást. Ezen kívül az iskola honlapján is megtalálhatóak, 

illetve a következő helyeken is megtekinthető: 

könyvtár 

iskolatitkárság 

nevelői szobák 

igazgatóhelyettesi iroda 

igazgatói iroda 

 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán 
kívüli intézményekkel 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatójának és 

vezetésének állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

Az intézmény fenntartója és működtetője: Monori Tankerületi Központ 2200 Monor, Petőfi 

Sándor u. 28. 

Bolyai János Gimnázium 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. 

Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda 2364 Ócsa, Dózsa tér 1. 

Monori Tankerületi Központhoz tartozó általános iskolák: Hermann Ottó Általános Iskola, 

Ady Endre Általános Iskola, Bartók Béla Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola, 

Széchenyi István Általános Iskola stb. 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye 
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Az eredményes nevelő és oktatómunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel: 

Az iskolát támogató „Ócsa - Halászy Károly Iskoláért” Alapítvány,  

Utódokért– Magyar Sándor Alapítvány kuratóriumával 

Egressy Gábor Szabadidőközpont 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 

Falu Tamás Könyvtár 2364 Ócsa, Falu T. u. 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 

Ócsai Református Egyházközség 2364 Ócsa, Ady E. u. 2. 

Ócsai Római Katolikus Plébánia 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 

Ócsai Baptista Gyülekezet 2364 Ócsa, Kiss E. u. 14. 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetése rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a Központi Orvosi Rendelő 2364 Ócsa, Szabadság tér 4. illetékes egészségügyi 

dolgozóival, Dr. Koszteleczky Mónika iskolaorvossal és az iskolavédőnővel, kiknek 

segítségével megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 

 

11. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
Iskolánkban az alábbi tanulmányi alatti vizsgákat szervezzük: 

osztályozó vizsga 

pótló vizsga 

javítóvizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához a következő esetekben: 

a tanórai foglalkozáson való részvétel alól fel van mentve 

engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget 

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet 

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet. 

ha a tanuló igazolatlanul 30 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet. 
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Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javító vizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

Külföldről hazatért, illetve külföldi országból érkező tanulókra az alábbi szabályok 

vonatkoznak. 

Külföldről hazatért diák esetén: 

Osztályozó vizsgát kell szervezni és az osztályozó vizsga eredményétől függően kell 

besorolni az adott évfolyamra. 

Külföldi országból érkező diák esetén: 

Bemeneti mérést kell végezni, fel kell térképezni a tanuló tárgyi tudását és a 

mérésnek megfelelően kell besorolni az adott évfolyamra. A tanulmányok alatti 

vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgát 

tenniük a tanulóknak: 

 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozó 

vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, javítóvizsga esetén a tanév 

végén közölni kell. 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI  SZÓBELI  GYAKORLATI  

VIZSGA 
Magyar nyelv írásbeli szóbeli  
Magyar irodalom írásbeli szóbeli  
Első élő idegen nyelv írásbeli szóbeli  
Matematika írásbeli szóbeli  
Etika/hit-és erkölcstan  szóbeli  
Környezetismeret írásbeli szóbeli  
Ének-zene  szóbeli gyakorlati 
Vizuális kultúra   gyakorlati 
Technika és tervezés   gyakorlati 
Testnevelés    gyakorlati 
Történelem  szóbeli  
Természettudomány írásbeli szóbeli  
Fizika írásbeli szóbeli  
Kémia írásbeli szóbeli  
Biológia írásbeli szóbeli  
Földrajz írásbeli szóbeli  
Hon-és népismeret  szóbeli  
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Az osztályozó és javítóvizsgák követelményei az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, 

illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – szaktanárok állapítják meg.
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12. A felvétel és az átvétel Nkt. Keretei közötti – helyi szabályai 
 

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetből (Ócsa, Alsópakony, Felsőbabád) minden jelentkező tanköteles 

korú tanulót felvesz. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét 

augusztus 31. napjáig betöltse, s a következő okiratokat bemutassa: 

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyáját 

a gyermek lakcímkártyáját 

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást 

szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

A második – nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

a tanuló anyakönyvi kivonatát 

a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját 

a gyermek lakcímkártyáját 

az elvégzett évfolyamot tanúsító bizonyítványt 

az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi 

eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók 

létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. 

Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve 

magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló 

döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet meghatározott paragrafusai 

szerint kell elbírálni, rangsort felállítani. 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott 

követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyek 

előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése szerint – nem tanult. Amennyiben a tanuló a szintmérő 

vizsgán nem felel meg, a vizsgát két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye 

újból nem megfelelő az évfolyamot köteles megismételni. 

 

13. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának céljai: 

A tanulók 

ismerjék meg az elsősegély-nyújtás fogalmát 

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat 
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ismerjék fel a vészhelyzeteket 

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit 

sajátítsák el a legalapvetőbb esősegély-nyújtási módokat 

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével 

sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén 

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük, az ezekkel kapcsolatos ismereteket 

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében 

– foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok: 

megvalósításának elősegítése érdekében az iskola kapcsolatokat épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel, az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével. 

tanulóink bekapcsolódnak az iskolán kívüli vetélkedőkben 

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzéseken. 

A célt a következő tevékenységformák szolgálják: 

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

Biológia rovarcsípések, légúti akadály, artériás 

és ütőeres vérzés, 

komplex újraélesztés 

Kémia mérgezések, vegyszer okozta 

sérülések, savmarás, égési sérülések, 

forrázás, 

szénmonoxid mérgezés 
Fizika égési sérülések, forrázás 

Testnevelés magasból esés, csonttörések, zúzódás 

Környezetismeret közlekedési balesetek, belső sérülések 

Osztályfőnöki védőnői szolgálat 

Etika/Hit-és erkölcstan a beteg lelkiállapota 

 

Ötödik-nyolcadik évfolyamokon az osztályfőnöki órák keretén belül félévente egy alkalommal elsősegély-

nyújtási alapismeretekkel kapcsolatos tananyag feldolgozása történik. 
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Egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

Szakkörök 

egészségnap évente egyszer 

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése alsóban és felsőben is. 

 

 

II. Helyi tanterv 

14. Választott kerettanterv megnevezése 
Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások miniszter által 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben kiadott 

kerettantervek közül az alábbi tantervre épül: 

Kerettanterv az általános iskola 2-4. évfolyamára 

Kerettanterv az általános iskola 6-8. évfolyamára 

Ének-zene emelt óraszámú kerettanterv 1-8. évfolyam számára 

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évf.) 

Emelt szintű angol (4+5+5+5+5) 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményi 

teljes egészében megegyeznek az oktatási 

miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal. 

 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az alábbi 

tantárgyak óraszámát növeltük meg. Ezek a 

 

A választott kerettantervek megnevezése:  

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára 

Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára 

 

Évfolyam Tantárgy Óraszámemelés 

mennyisége 

Első évfolyam matematika 1 óra 

Második évfolyam matematika 1 óra 

Harmadik évfolyam magyar nyelv és irodalom 1 óra 
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Harmadik évfolyam angol 1 óra 

Negyedik évfolyam környezetismeret 1 óra 

Negyedik évfolyam 
(angol) 

angol 2 óra 

Negyedik évfolyam 
(angol) 

környezetismeret 1 óra 

Ötödik évfolyam magyar nyelv és 
irodalom 

1 óra 

Hatodik évfolyam természetismeret 1 óra 

Hatodik évfolyam (angol) angol 1 óra 

Hatodik évfolyam (angol) természetismeret 1 óra 

Hatodik évfolyam (ének) ének-zene 1 óra 

Hatodik évfolyam (ének) természetismeret 1 óra 

Hetedik évfolyam magyar nyelv és irodalom 1 óra 

Hetedik évfolyam (angol) angol 2 óra 

 

Óraterv 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 1.évf
. 

2.
é
vf
. 

3.é
vf. 

4.é
vf. 

 N
. 

A
. 

É. N
. 

A
. 

É
. 

N
. 

A
. 

É
. 

N
. 

A
. 

É
. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

7 7 7 7 7 7 6+
1 

6
+
1 

6
+
1 

6
+
1 

6 6 

Idegen nyelv - - - - 1 - - 1
+
1 

- 2 2+
1 

2 

Matematika 4
+
1 

4
+
1 

4
+
1 

4
+
1 

4 
+ 
1 

4
+
1 

4+
1 

4 4 4 4 4 

Etika/Hit és 
erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret - - -    1 1 1 1
+
1 

1+
1 

1
+
1 

Ének-zene 2 2 2 
+ 
1 

2 2 2
+
1 

2 2 2
+
1 

2 2 2
+
1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 3

+
2 

3
+
2 

3
+ 
2 

3
+ 
2 

3
+ 
2 

3
+ 
2 

3
+ 
2 

3
+ 
2 

3
+ 
2 

3
+
2 

3
+ 
2 

3
+ 
2 

Szabadon tervezhető 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Óraterv 5-8. évfolyam 

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

 N
. 

A
. 

É
. 

N
. 

A
. 

É
. 

N
. 

A. É. N. A. É. 

Magyar nyelv 
és irodalom 

4
+ 
1 

4
+ 
1 

4+
1 

4 4 4 3
+
1 

3+
0, 
5 

3+
0, 
5 

4 4 4 

Első élő 
idegen nyelv - 

angol 

3 3
+
2 

3 3 3 
+ 
1 

3 3 3+
2 

3 3 3+
2 

3 

Élő idegen 
nyelv – 
francia 

-  -  -  -  -  -  - 1 - - 2 - 
      

Matematika 4 4 4 4 4 4 3
+
1 

3+
0, 
5 

3+
0, 
5 

3+
1 

3+
1 

3+
1 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Etika/Hit és 
erkölcstan 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természettud
mány 

2 2 2 2 
+ 
1 

2 
+ 
1 

2 
+ 
1 

- - - - - - 

Biológia- 
egészségtan 

- - - - - - 1,
5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,
5 

Fizika - - - - - - 1,
5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,
5 

Kémia - - - - - - 1,
5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,
5 

Földrajz - - - - - - 1,
5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,
5 

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 
+ 
1 

1 1 1+
2+ 
1 

1 1 1+
2+ 
1 

Vizuális 
kultúra 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dráma és 
tánc/Hon
-és 
népismer
et 

- - - - - - - - - - - - 

Digitális 
kultúra 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika és 
tervezés 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Szabadon 
tervezhető 
órakeret 

1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
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Engedélyezett 
ből 
felhasznált 

1 1 1 1 2 2       

Összes 
óraszám 

2
8 

2
8 

2
8 

2
7 

2
8 

2
8 

30 3
2 

32 29 33 3
2 

 

A heti öt testnevelés órából heti három óra kötelező azon tanulók számára is, akik, legalább heti két 

alkalommal egyéb sporttevékenységet folytatnak, s arról igazolást mutatnak be. Minden olyan tanuló, aki 

nem rendelkezik ilyen igazolással a heti három órán kívül további két órában valamilyen sport szakkörön, 

vagy tömegsport keretén belül délutáni foglalkozáson vesz részt. 

 

Az SNI tagozaton összevont csoportokkal dolgozunk, a csoportösszevonások évente változnak a gyerekek 

létszámától és összetételétől függően. 

Az óraterveket pedagógusaink készítették az előző Berzsenyi Dániel Főiskola által kidolgozott összevont 

óratervek és az új kerettantervek figyelembevételével. 

Óraterv a három évfolyamból összevont tanulók számára 
 

Tantárgyak 1. 

évfolya
m 

2. 

évfolya
m 

3. 

évfolya
m 

4. 

évfolya
m 

Magyar irodalom 4 4 2 2 

Magyar nyelv 1 2 

Matematika 2 2 2 2 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 

Vizuális kultúra 1 

Informatika - - 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 

Testnevelés és sport 5 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

egy tanévben 21 óra 

Habilitáció 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló 
órakeret 

20 20 21 21 

 

Óraterv a három évfolyamból összevont tanulók számára 
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Tantárgyak 5. 

évfolya
m 

6. 

évfolya
m 

7. 

évfolya
m 

8. 

évfolya
m 

Magyar irodalom 1 1 1 1 

Magyar nyelv 2 2 2 2 

Idegen nyelv - - 1 1 

Matematika 2 2 2 2 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

1 1 1 1 

Hon- és népismert 1 - - - 

Természetismeret 1 1 2 2 

Földrajz - 1 1 1 

Ének-zene 1 

Vizuális kultúra 1 

Informatika 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 

Testnevelés és sport 5 

Osztályfőnöki óra 1 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

egy tanévben 21 óra 

Habilitáció 3 3 4 4 

Rendelkezésre álló 
órakeret 

22 22 25 25 

 
15. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, és más taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

A tankönyvrendelet 27. § (6) bekezdése szerint az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű 

bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon bármely tárgyhoz csak olyan tankönyvet rendelhet, amelyiknek 

a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján történt. 

A 27. § (2) bekezdésében meghatározta: az ingyenes tankönyv felmenő rendszerű biztosításával 

párhuzamosan, az iskolaköteles tartós tankönyvet rendelni az adott tantárgyból (matematika műveltségterület 

kivétel), ha ilyen előfordul a tankönyvjegyzékben. Ezt először a 2013/2014. tanévi tankönyvrendelés során 

kell alkalmazni az általános iskolák első évfolyamai vonatkozásában, majd azt követően tanévenként felmenő 

rendszerben. 
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A tankönyvrendelés elkészítésénél figyelembe kell venni a helyi tantervet és a tanulók, illetve a szülők anyagi 

lehetőségeit. 

 

Az iskolaigazgató feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban. 

 

Az iskolaigazgató, illetve az iskolaigazgató által megbízott személy (a továbbiakban: iskolaigazgató) feladata, 

hogy a pedagógusok számára hozzáférhetővé tegye a tankönyvjegyzéket, valamint a tankönyvnek nyilvánított 

egyéb könyveket, segédleteket. Az iskolaigazgató biztosítja az intézményen belül azt, hogy a pedagógusok az 

internetet is igénybe vegyék a tankönyvkínálat megismerése céljából. 

 

A pedagógusok feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

A pedagógusok az iskolaigazgató által rendelkezésükre bocsátott tankönyvjegyzékből kiválasztják 

tantárgyanként az alkalmazandó tankönyveket, egyéb segédleteket. 

 

pedagógus joga és egyben kötelessége, hogy az oktatási intézmény nevelési programjához, valamint a helyi 

tantervhez igazodva tegyen javaslatot az alkalmazandó tankönyvekre. 

A pedagógus - a minőség, típus és ár megjelölése nélkül- felszerelés beszedését kérheti a tanulótól, amely 

nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag 

elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmazni 

kell. 

Tanév közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök ruházati és más felszerelések 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

 

A szakmai munkaközösség feladata a tankönyvválasztással kapcsolatban 

 

A szakmai munkaközösség feladata, hogy az adott tantárgyat tanító pedagógusok véleményét figyelembe véve 

meghatározza az alkalmazandó tankönyvek, segédletek körét. A szakmai munkaközösségeknek is figyelembe 

kell venni a költségvetési szempontokat is. 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei: 
 

A tankönyv az Emberi Erőforrás Minisztérium által hivatalosan jóváhagyott tankönyvjegyzékén szerepeljen 

Alkalmasak legyenek a tantervi követelmények és az alkalmazott 

tanulásszervezési eljárások, módszerek megvalósítására 

 Maradéktalanul tartalmazza a helyi tanterv minimumkövetelményeinek eléréséhez 

szükséges tartalmakat 
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 Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek 

 Biztosítsa a kompetencia alapú oktatást 

 Szerkezete legyen világos, egyszerű 

 Motiváljon 

 Keltse fel a gyermek érdeklődését 

 Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen 

 Ábrái, betűmérete, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést 

 Ösztönözzön ismétlésre, rendszerezésre 

 Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre 

 Adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra 

 Jelrendszere lehetőleg legyen azonos valamennyi évfolyamon 

 Borítója érdeklődéskeltő, színes és tartós legyen 

 Legyen több évig használható és ára elérhető 

 Egy tankönyvcsaládhoz olyan mérőlapok készüljenek, amelynek kérdései a tankönyvekben 

fellelhető ismeretanyaghoz kapcsolódnak 

A következő évre előírt, a pedagógusok munkáját, valamint az együtt haladást segítő taneszközökről a 

szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői értekezleten) tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

16. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes 
szabályai 

 
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében különösen fontos a tanulók között tapasztalható egyéni fejlődésbeli 

különbségek pedagógiai kezelése. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, 

fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi 

érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és a tanulás. 

Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az 

olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy a tanulási tevékenységüket 

fokozatosan növekvő időtartamban legyenek képesek irányítani. 

Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, s a tanulói csoportnak megfelelő jól megválasztott 

tankönyvcsalád. 

A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő pedagógusok állnak 

rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal. 
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Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli 

különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

 Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni jellemzőket is. 

A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk 

fejlesztésére. 

 A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és gondolkodása. Az életkori 

sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a 

tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a célhoz. 

 Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, 

valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók 

egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és 

tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások. 

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek elsajátításával; a 

mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával. 

 A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, gondolkodás, logika, 

önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész 

életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. 

 Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az új ötletek 

kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 

 Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására. 

 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való 

értékelése. 

 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás 

bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli programok, 

erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.). 

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó 

életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban. 

 Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési 

folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése. 

Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai 

pályafutásának sikerét a nyelviség. 

Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. 

Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és gyakoroltatása. 

Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése. 

Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, technikák tanulása, 

információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 

 

A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése. 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által 

meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló 

izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti az alapvető képességeket és 

alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít. 

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek segítségével fejleszti a 

tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Szabályokat 

közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, 

konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva elősegíti a személyiség érését. 

A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és más 

közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén éppúgy, 

mint az interperszonális kapcsolatokban. 

 
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés 

folyamatát. 

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal 

szolgálja. 

Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre épít. A 

pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési 

jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási pontnak. 

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi képesség- és 

készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során. 

Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára törekvés által motivált 

közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő 
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érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való 

felhasználásával fejleszthető leginkább. 

E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, megbízhatóság, sikerek 

megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, értékelés) is. Ezekre egész további 

életükben szükségük lesz. 

Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább függetlenül, önállóan is 

dolgozni tudjanak. 

A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell alapozni, hogy a 12. 

évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a nyelvtudás terén. 

Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének függvényében néhány 

elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások 

kialakítása szükséges. 

 
Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag aktív, 

egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálása, 

mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és 

technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban. 

 

Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben megnyilvánulhat 

kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez lehet az alapja a konstruktív 

gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az 

örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 

VII. 3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása. 

 

Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek fejlesztésén. 

Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni a tanulók képességeinek 

kibontakoztatását. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak 

bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése 

valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák 

mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti 

megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt 

lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül. 
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A kompetencia alapú oktatás napjainkban olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, a tanításról és 

tanulásról való gondolkodást. A hangsúly a tartalomról a tanulás kompetencia alapú koncepciójára helyeződött 

át. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú 

foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője 

az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amely a személyiség 

kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlen. 

Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret engedni az ezeket 

nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek. 

 

A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő a személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó 

fejlődés (kulturális tőke), az aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a társadalomba (társadalmi 

tőke) és a foglalkoztathatóság (emberi tőke) szempontjából. 

 

Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák 

fejlesztése, melyek a következők: 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai kompetenciák 

 természettudományos és technikai kompetenciák 

 digitális kompetencia 

 szociális és állampolgári kompetenciák 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 a hatékony, önálló tanulás 

 

A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő feladata, melynek 

keretében: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók 

egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és egészségtudatos 

életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi mozgásprogrammal, valamint az egészségnevelési 

programmal való összhangját képes megjeleníteni a lelki egészség fejlesztésével egyetemben (pl. 

stressz- és feszültségoldó programok); 
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 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele; 

az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával; 

 az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés céljait 

is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a velünk élő 

nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, melynek különös 

jelentősége van történelem, magyar irodalom, erkölcstan tantárgy terén; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolyamon – megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint, hogy fektessen 

hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek tárgyilagos 

megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az alapvető emberi jogi 

(alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és 

Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető 

ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív 

demokráciaképpel rendelkező állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe. 

 

 A természettudományi tantárgyak oktatása terén az adott kompetenciaterület sajátosságaihoz 

igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció; 

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók számára; 
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 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex fejlesztése. 

 
17. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
 
Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvén 27.§ (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. (sportkör, egyesület, tanóra) 

A tanulók fizikai állapotának mérése (Mini Hungarofit) 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, 

tanévenként egy alkalommal május hónapban. 

A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden egészséges tanuló elvégezheti, aki az iskolai 

testnevelés alól nem kap teljes felmentést. 

A könnyített és gyógytestnevelésre utalt tanulók általános izomerejének minősítése csak - szakorvosi 

véleményezés alapján - az orvos által nem tiltott motorikus próbákban elért teljesítmény alapján végezhető. 

A próbák elvégzését mindig előzze meg általános és speciális bemelegítés. A teljes próbarendszert két héten 

belül kell elvégezni. 

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, 

az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a 

teljesítménylapon keresztül a szülők tudomására hozzák. 

Az antropometriai mérések leírása 
 
 Testmagasság 

A testmagasságot a függőleges falfelület mellett, azt sarkával, tomporával és hátával érintő, álló személyen 

mérjük. A fejet úgy tartja, hogy a fülnyílás felső határa és a szemzug alsó 

része egy egyenesbe esik, a sarka a talajon összeér. A vizsgált személy vegyen mély lélegzetet és azt tartsa 

meg, amíg centiméter pontossággal megmérjük a magasságot. 

Felszerelés: mérőszalag 

Testsúly 

A minimális ruházatot viselő személy a mérleg közepére áll. A testsúlyt tizedpontossággal mérjük (ajánlatos 

minden mérésnél ugyanazt, vagy hasonló mérleget használni). 

Felszerelés: személymérleg 

A mért testsúly és testmagasság alapján testtömeg indexet számolunk. 

A motorikus képességeket mérő tesztek bemutatása 

 

Aerob- vagy alap állóképesség mérése 12 perces futás – Cooper teszt 

Vizsgált tényező: kardio-respiratorikuss állóképesség 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy a rajtvonal mögött kb. 1m távolságra áll. 
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A teszt leírása: állórajttal 12 perc alatt a lehető leghosszabb utat kell megtenni a futópályán. Megengedhető, 

hogy kifáradás esetén a tanulók lassítsanak, vagy gyalogoljanak. A teszt végét sípszóval jelezzük, amire a 

tanulók megállnak, és addig várakoznak az adott helyen, amíg eredményük feljegyzésre kerül. 

A teszt értékelése: A tanulók által megtett távolságot mérjük öt méteres pontossággal. 

Felszerelés: stopperóra, síp 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése Helyből távolugrás 

Vizsgált tényező: az alsó végtag dinamikus erejének mérése 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy az elugróvonal mögött oldalterpeszben áll (a lábfejek párhuzamosak és 

egymástól kb. 20 - 40 cm távolságra vannak), úgy, hogy a cipőorr a vonalat nem érinti. 

A teszt leírása: karlendítés magastartásba, majd térdhajlítás, ezzel egyidejű páros karlendítés hátra, hátsó 

rézsútos mélytartás helyzetéig, majd páros karlendítéssel előre, páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. A 

talajfogás páros lábbal történik. 

Értékelés: az elugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugróvonal közötti legrövidebb távolságot 

mérjük, 5 cm-es pontossággal. 3 kísérlet közül a legnagyobb ugrás eredményét kell figyelembe venni. (Ha 

hátra esik vagy hátra nyúl a tanuló, akkor az lesz az utolsó nyom.) Az eredményt centiméterben mérjük, 5 

centiméteres pontossággal. 

Felszerelés: csúszásmentes szőnyeg, vonalzó, mérőszalag 

 

Dinamikus erő-állóképesség mérése  

1.teszt 

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, és nyújtás, folyamatosan, kifáradásig Vizsgált tényező: A vállövi- és a 

karizmok erő-állóképességének mérése 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól, - a kéztámasz 

előrenéző újjakkal történik - a törzs egyenes, a fej a törzs meghosszabbításában van, a térd nyújtott, a láb zárt, 

a kar az alátámasztási felületre merőleges. 

A teszt leírása: A vizsgált személy mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs (és 

a fej) feszes, egyenes tartását a a karhajlítás és karnyújtás ideje alatt meg kell követelni. A karhajlítás addig 

történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. A gyakorlat egyenletes, nem gyors tempóban végzendő. 

A gyakorlatot lányok 1,5 , fiúk 3 percig végezhetik, de max. kifáradásig. 

Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések számát vesszük 

figyelembe. 

 

2.teszt 

Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés 

Vizsgált tényező: a törzs ereje - hasizom-erő állóképesség 
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Kiindulóhelyzet: a vizsgált személy torna-, vagy egyéb nem puha szőnyegen hanyattfekszik, mindkét lábát 

90o-os szögben behajlítja, tarkóra tartás. Segítségképpen egy társ foghatja a gyakorlatot végző tanuló lábfejét, 

vagy beakaszthatja a bordásfal alsó foka alá. 

A teszt leírása: Hanyattfekvésből felülés, könyökkel a térd érintése, majd ereszkedés hanyattfekvésbe, úgy 

hogy a váll érintse a talajt. A kéz mindvégig összekulcsolva a tarkón. Csak az a gyakorlat számít, ahol a kéz 

mindvégig összekulcsolva a tarkón marad. A gyakorlatot a tanulók 4 percig végezhetik, de max. kifáradásig. 

Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések számát vesszük 

figyelembe. 

Felszerelés: csúszásmentes szőnyeg, stopperóra 

 

3.teszt 

Hasonfekvésből törzsemelés és törzsleengedés folyamatosan kifáradásig Vizsgált tényező: a hátizmok erő-

állóképességének mérése 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna- vagy egyéb nem puha szőnyegen tarkóratartással hason fekszik, 

úgy, hogy a homlokával és a behajlított karjaival érinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón van. 

A teszt leírása: 

1 ütem: törzs- és tarkóra tett karemelés (hajlított karral) 

ütem: karleengedéssel könyökérintés az áll alatt 

ütem: könyökben hajlított karok visszaemelése oldalsó középtartásig 

ütem: törzs-és karok leengedésével kiinduló helyzet. 

A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik. 

A teszt értékelése: A gyakorlatot a tanulók 4 percig végezhetik, de max. kifáradásig.A 

megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések számát vesszük figyelembe. 

Felszerelés: stopperóra, tornaszőnyeg 

 

Kiegészítő mérések (csak felső tagozatban) 

1.teszt 

60 m-es síkfutás 

Vizsgált tényező: futógyorsaság 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy a rajtvonal mögött kb. 1m távolságra áll. 

A teszt leírása: alsó tagozatban állórajttal, felső tagozatban térdelőrajttal 60 m-es táv lefutása maximális 

ebességgel. 

Értékelés: A rajt vezényszó elhangzása és a célvonalon történő áthaladás között eltelt időt mérjük. 

Felszerelés: stopperóra (felső tagozat - rajtgép) 

 

2.teszt 
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Tömöttlabda dobás két kézzel fej fölött hátra 

(12 éves korig 2kg-os, 12 év fölött 3kg-os labdával) Vizsgált tényező: dobókészség 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy a dobás irányához képest háttal oldalterpeszben áll fel a dobóvonal mögé 

úgy, hogy a lábával nem érinti a vonalat. A tömött labdát két kézzel alulról fogva a test előtt tartja. 

A teszt leírása: a dobó boka-térd- és csípőhajlítás közben karnyújtással a labdát a két térde közé lendíti, majd 

a lábak nyújtásával lendületet szerez, majd vető mozgással eldobja a labdát a feje fölött hátra. Dobás alatt, 

amíg a dobószer érinti a dobó kezét, a dobónak a vonal mögött kell tartózkodnia. Dobás előtt és közben a 

dobóvonalat nem szabad megérinteni. Miután a szer elhagyta a dobó kezét, lehetősége van hátra ugrania, 

beléphet a vonal mögé. 

Értékelés: az dobóvonalra merőlegesen, a dobóvonal és a tömöttlabda becsapódása (a dobóhelyhez 

legközelebbi része) közötti legrövidebb távolságot mérjük, 10 cm-es pontossággal. 3 kísérlet közül a 

legnagyobb dobás eredményét kell figyelembe venni. hátra Az eredményt centiméterben mérjük, 10 

centiméteres pontossággal. 

Felszerelés: mérőszalag, tornabot 

 

3.teszt 

Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés 

Vizsgált tényező: a törzs ereje - hasizom-erő állóképesség 

Kiindulóhelyzet: a vizsgált személy torna-, vagy egyéb nem puha szőnyegen hanyattfekszik, A teszt 

értékelése 

A felmérés során kapott eredményeket egyéni- és osztály eredménylapon tartjuk nyilván. Az egyéni adatlapon 

szerepel a tanuló neve, születési éve és neme. A születési év azért lényeges, mert az egy osztályba járó tanulók 

között életkor tekintetében nagy eltérések lehetnek (pl. évismétlés, későbbi iskolakezdés, stb.) Így a tanulók 

eredményét nem évfolyam, hanem korosztály szerint értékeljük. Egy eredménylapon 8 évfolyam eredményei 

férnek el. Láthatjuk, hogy melyik tanítási évben, hányadik osztályban történt a felmérés. 

Az egyéni eredmények összesítésére osztályonkénti adatlapot használunk. 

Először két testi adottságot, a magasságot és a súlyt kell felmérni. lehetőség szerint mindig azonos 

körülmények között kell mérni, pl. cipő nélkül. Mindig ugyanazzal vagy hasonló mérleggel. Ezután 

következnek a gyakorlatok. 

A gyakorlatok értékelésénél használt pontérték táblázat megtalálható Útmutató a tanulók fizikai és motorikus 

képességeinek méréséhez (Oktatási Minisztérium2000., szerk.: Tompa Ferenc) című kiadványban. A 

kiegészítő mérések eredményének értékeléséhez saját pontérték táblázatot használunk. 

 

Az adatok nyilvántartása 
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A mért eredményeket a felmérést végző pedagógus egyéni adatlapokon tartja nyilván, osztályonkénti 

bontásban. Osztályváltásnál a tanuló adatlapja átkerül az aktuális osztályba. Iskolaváltásnál a tanuló adatlapját 

a tanuló egyéb irataival együtt továbbítani kell az aktuális iskola felé. Az osztályonkénti adatlapot a vizsgálatot 

végző tanár készíti el és az iskolatitkár tartja nyílván, melyet az iskola vezetője aláírásával hitelesítndkét lábát 

90o-os szögben behajlítja, tarkóra tartás. Segítségképpen egy társ foghatja a gyakorlatot végző tanuló lábfejét, 

vagy beakaszthatja a bordásfal alsó foka alá. 

A teszt leírása: Hanyattfekvésből felülés, könyökkel a térd érintése, majd ereszkedés hanyattfekvésbe, úgy, 

hogy a váll érintse a talajt. A kéz mindvégig összekulcsolva a tarkón. Csak az a gyakorlat számít, ahol a kéz 

mindvégig összekulcsolva a tarkón marad. A gyakorlatot a tanulók 30 másodpercig végzik. 

Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések számát vesszük 

figyelembe. 

Felszerelés: csúszásmentes szőnyeg, stopperóra 
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18. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai 
A tanulónak nincs lehetősége pedagógus választására. Az idegen nyelv megválasztását  

az iskola vezetője csak a rendelkezésre álló nyelvtanári személyi állomány lehetőségeinek 

figyelembevételével engedélyezheti.  

A tanuló az osztályfőnöke közvetítésével írásban jelentkezhet a választható foglalkozásokra minden év 

szeptember 15-ig.  

A jelentkezés után a foglalkozások látogatására a tanórákra előírt szabályok vonatkoznak és a választott 

tantárgyra előírt óraszámokat teljesítenie kell.  

A tanulók tanulócsoportokba való sorolását minden tanév első tanítási napján ismertetik az osztályfőnökök és 

a szaktanárok, ezután nincs lehetőség csoportok közötti átkerülésre.  

 

19. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 
értékelési módját, diagnosztikus,  szummatív  fejlesztő formáit, valamint a magatartás és 
szorgalom minősítésének elveit 

 
Az értékelés alapelvei  
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 rendszeres, tárgyilagos,  

 konkrét, érthető, pozitívumokra építő,  

 a tanulók életkori sajátosságainak és a tantárgy jellegének megfelelő,  

 igazságos, méltányos és „egybehangzó”,   

 személyre szóló, a fejlődésben megtett utat figyelembevevő,  

 fontos a szép, helyes magyar beszéd kialakítása, a kifejezőkészség, a kommunikációs képesség 

fejlesztése,  

 segíti a helyes önértékelést,  

 további erőfeszítésre serkent,  

 életben tartja az egészséges munkakedvet,  

 sokoldalú és változatos értékelési formákat alkalmaz.  

 

A szóbeli és írásbeli számonkérési formák helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. A képesség- és 

készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. A tanulók kifejezőkészségbeli 

hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult, rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, 

választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren. Ugyanakkor a 

mennyiségben és sokféleségben egyre bővülő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli 

számonkérést részesíti előnyben. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre 

is. 

 

 
Az értékelés alapelvei  

 rendszeres, tárgyilagos,  

 konkrét, érthető, pozitívumokra építő,  

 a tanulók életkori sajátosságainak és a tantárgy jellegének megfelelő,  

 igazságos, méltányos és „egybehangzó”,   

 személyre szóló, a fejlődésben megtett utat figyelembevevő,  

 fontos a szép, helyes magyar beszéd kialakítása, a kifejezőkészség, a kommunikációs képesség 

fejlesztése,  

 segíti a helyes önértékelést,  

 további erőfeszítésre serkent,  

 életben tartja az egészséges munkakedvet,  

 sokoldalú és változatos értékelési formákat alkalmaz.  

 

A szóbeli és írásbeli számonkérési formák helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. A képesség- és 

készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. A tanulók kifejezőkészségbeli 

hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult, rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, 
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választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren. Ugyanakkor a 

mennyiségben és sokféleségben egyre bővülő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli 

számonkérést részesíti előnyben. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre 

is. 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának 

folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók 

szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet 

a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatási rendszer 

Az írásbeli számonkérés, beszámoltatás célja információ nyerése az iskolai 

követelményrendszernek való tanulói megfelelés pillanatnyi állapotáról a tanuló, a szülő és a pedagógus 

számára egyaránt. A beszámoltatáson alapuló tanári értékelés pozitív vagy negatív megerősítési 

mechanizmusain keresztül kitüntetett módon segíti a tanulót reális önismerete és önértékelése 

kibontakoztatásában. 

 
 Az írásbeli beszámoltatás iskolai formái és jellemzői: 

 

Forma Tananyag Előzetes jelzés 

írásbeli felelet (röpdolgozat) előző óra/órák anyaga nincs előzetes jelzés 

szintfelmérő (nem a tanár által megadott egy héttel előtte 

osztályozott) tartalmi egység  

témazáró a tanár által 

megadott tartalmi 

egység vagy a 

tanmenetben meghatározott 

nagyobb egység 

egy héttel előtte 

év eleji, félévi és év végi 

felmérés 

kijelölt anyag két héttel előtte 

gyűjtőmunka, házi dolgozat megbeszélés, kijelölés 
szerint 

 

 
Az írásbeli számonkéréssel kapcsolatos egyéb jellemzők: 

 Egyazon tanítási napon lehetőleg egy, kivételes esetben maximum kettő témazáró íratható. 

 Témazáró dolgozat megírása után javítási lehetőség adható, azonban az eredeti dolgozatjegyet is be 

kell írni a naplóba. 



84 
 

 A témazáró érdemjegye súlyozható maximálisan kétszeresen, ha a dolgozat megírása előtt (annak 

bejelentésekor) a tanár azt jelzi a tanulónak. 

 A témazáró dolgozatokat a tanár köteles a tanév végéig (aug. 31.) megőrizni. 

 A témazáró dolgozatot a szaktanár köteles egy héten (akadályoztatás esetén két héten) belül kijavítani. 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 4-8. évfolyamon), 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; az egyes témakörök 

végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények 

elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül 

minden tanulónak lehetőség szerint szóban is kell felelnie: 

Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 
Szóbeli számonkérések: 
 
szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, 

önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján, 

óraközi munka: az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége, 

önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása. 

 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény 

hogyan változott– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző 

értékeléshez képest. 

 

tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a 

következők szerint történik: 

A törvényi előírásnak megfelelően az első évfolyam végén és a második évfolyam 

félévkor szöveges értékelést alkalmazunk, mely a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

JÓL TELJESÍTETT 

MEGFELELELŐEN TELJESÍTETT 

FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 

Második-nyolcadik évfolyam végéig a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 1-

5-ös osztályzatig minősítjük, kivétel a Etika/Hit-és erkölcstan. 
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A második év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott 

félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

A témazáró valamint a félévi és év végi dolgozatok érdemjegyeinek súlyozott átlaga duplán értendő, mely az 

e-naplóban is beállításra kerül. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Az érdemjegyek tartalma: 

 5 (jeles): Kifogástalan tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás, képesség az önálló 

 ismeretszerzésre, anyagfeldolgozásra, tanórai aktivitás. 

 4 (jó): Megfelelő tárgyi tudás, a tananyag összefüggéseinek értése, elfogadható kifejezőkészség, az 

önálló ismeretszerzés képessége, tanórai aktivitás. 

 3 (közepes): Bizonytalan tudás, egyenetlen teljesítmény és aktivitás, önállótlanság, a beszámoltatások 

alkalmával tanári segítség igénylése, hiányos füzetvezetés, kifogásolható külalak. Önálló tanulásra, 

ismeretszerzésre csak segítséggel képes, ismereteiről nem tud összefüggő szöveg formájában számot 

adni. 

 2 (elégséges): Tudása töredékes, a tananyag összefüggéseit nem képes megérteni, ismereteinek 

alkalmazásában önállótlan, füzetvezetése tanulását nem segíti. 

 Számonkérések alkalmával jelentős segítséget igényel, csak kérdésekre válaszolva tud ismereteiről 

számot adni. 

 1 (elégtelen): Tudása nagyon hiányos, a továbbhaladáshoz nem elegendő. Önálló ismeretfeldolgozásra 

segítséggel sem képes, taneszközei hiányosak. Füzetvezetése rendezetlen, összefüggéstelen, hanyag. 

Tanára segítő kérdéseire nem tud válaszolni a számonkérések alkalmával, a feladatok szövegét sem 

érti. 

A házi feladat és a tanuló magatartására nem adható tantárgyi elégtelen, kivétel az a házi dolgozat, melynek 

értékelését a szaktanár előre jelzi. 

A tanuló osztályzattal történő értékelésére félév végén az e-naplóból kinyomtatott félévi értékelő lapon, a 

tanév végén a bizonyítványban kerül sor. A tanév végi osztályzat az egész 

 tanévben nyújtott teljesítményt minősíti. Az osztályzat az érdemjegyeken alapul, melyek közül a témazáró 

dolgozatok, félévi és év végi dolgozatok súlyozottan számítanak. 

Nevelőtestületi dicséret: tanév végén kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő 

szorgalomért együttesen. 

 Kitűnő az a tanuló: akinek magatartása és szorgalma példás, és minden tantárgyból jeles érdemjegyet ért el. 

Jeles az a tanuló: akinek átlaga 4.75 felett van a tanév végén. 
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Az értékelés rendszeressége a tanév folyamán: minden tantárgyból legalább havi 1 jegy A tanuló által szerzett 

érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő 

könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 
Az második-nyolcadikos tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében 

a tanulók írásbeli témazáró dolgozatainak értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre 

történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

Teljesítmé
ny 

Érdemjegy 

0-35% elégtelen (1) 

36-59% elégséges (2) 

60-75% közepes (3) 

76-90% jó (4) 

91-100% jeles (5) 

 
Iskolánkban a kerekítés szabályai a következők: A félévi és év végi osztályzatok meghatározásánál az 

egész +0,5-től 0,75-ig átlagnál javítási lehetőséget kaphatnak a tanulók. Egész jegy+0,75 feletti átlag esetén a 

magasabb osztályzat felé kell kerekíteni. 

 

A második –nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő 

tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre:  

A második-negyedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, etika/hit-és 

erkölcstan, környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés és sport. 

Ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, első élő idegen nyelv, matematika, etika/hit 

- és erkölcstan, természettudomány, hon- és népismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, 

digitális kultúra 

életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport. 

Hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, etika/hit - és 

erkölcstan, informatika, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, 

testnevelés és sport. 

Hetedik, nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, 

etika/hit - és erkölcstan, informatika, fizika, biológia, kémia földrajz, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, 

technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport. 
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A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti 

és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékeli. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Az intézménybe járó diákok értékelése kritérium vizsgával az alábbi módon történik.  

Kritérium vizsga 
 

A negyedik osztálytól tavasszal a fő tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, 
történelem) kritérium vizsga keretében számolhatnak be tanulóink tudásukról, ezzel iskolánk felkészíti őket 
a továbbtanulásra. 

A vizsgák pontos idejéről az iskola év elején tájékoztatja a gyermekeket és a szülőket. A gyermek év 
végi jegye a következő képpen alakul: 1/3: kritérium vizsga; 2/3: évközi jegyek. 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli és szóbeli vizsgarészeket tenniük 
a tanulóknak: 

 
TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI 

ALSÓ TAGOZAT 
4. évfolyam 

Magyar irodalom  X 
Magyar nyelv (helyesírás, 
tollbamondás) 

X  

Választható tantárgyak (egy választása kötelező) 
Matematika X  
Környezetismeret  X 
Ének  X 
Angol  X 

FELSŐ TAGOZAT 
5. évfolyam 

Magyar nyelv (helyesírás, 
tollbamondás) 

X  

Angol nyelv  X X 
6. évfolyam 

Magyar irodalom  X 
Magyar nyelvtan X  
Történelem  X 

7. évfolyam 
Magyar irodalom  X 
Matematika X  
Történelem  X 

8. évfolyam 
Angol nyelv X X 

 
A vizsgatárgyak követelményrendszere 
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Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény 
pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 
A tantárgyak részletes követelményeit, amik a 2020-as NAT-nak megfelelően lettek kidolgozva, a 
szaktanárok teszik közzé a tanulóknak. 
 
4. évfolyam 
Irodalom: Egy mese vagy monda beszámolója a megadott szempontsor szerint, valamint a témához 
kapcsolódó produktum bemutatása. 
Nyelvtan: Helyesírási teszt és tollbamondás. 
Matematika: Feladatlap kitöltése. 
Környezetismeret: Egy adott témáról beszámoló készítése. 
Ének: Ének vagy hangszeres bemutató. A választott dalok és hangszer bemutatása. 
Angol nyelv: Az angolos osztályoknak 5 témakör ismerete. 1 
 
5. évfolyam 
Nyelvtan: Helyesírási teszt és tollbamondás. 
Angol nyelv: Az angolos osztályoknak 7 témakör ismerete, a normál osztályoknak 5 témakör ismerete. 
 
6. évfolyam 
Irodalom: Egy olvasási élmény beszámolója. A szóbeli beszámolóhoz készíteni kell egy ppt-t a megadott 
szempontok szerint.  
Nyelvtan: Helyesírási teszt kitöltése valamint fogalmazás írása. 
Történelem: Az ötödikes és hatodik első féléves tananyagok 10 db tételéből húz egyet és beszámol 
tudásáról.  
 
7. évfolyam 
Irodalom: A hatodik és hetedik első féléves tananyagok 10 db tételéből húz egyet és beszámol tudásáról.  
Matematika: Feladatlap kitöltése.  
Történelem: Egy előre választott témakörről ppt-s beszámoló tartása.  
 
8. évfolyam 
Angol nyelv: Az angolos osztályok az alapfokú nyelvvizsga témaköeriből adnak számot a tudásukról, a 
normál osztályok a belépő szintű nyelvvizgsa témaköreiből. 
 
1.1 A vizsgák beosztása 
A vizsgákat minden tanévben a tavaszi szünet előtt, lehetőség szerint márciusban szervezi meg az iskola. Az 
írásbeli vizsgákat tanóra keretében írják meg, amiről a szaktanár minimum két héttel a vizsga előtt 
értesíti a gyermekeket. A szóbeli vizsgák pontos időpontjairól a gyermekeket és szülőket a tanév elején 
értesítjük.  
A vizsgaidőpontokat a mindenkori éves munkatervben határozza meg a tantestület.  
 
A kritérium vizsgán szerzett érdemjegy súlyozott érdemjegynek számít az alábbi módon:  
 
Tanév végi érdemjegyek átlaga 200 % 
Kritérium vizsgán szerzett érdemjegy 100 %. 
 
A két érdemjegy átlagából számítjuk a tanév végi osztályzatot.  
 
 

 

                                                      
1 A matematika, környezetismeret, ének és angol nyelv tantárgyak közül egyet kell választani. Az irodalom és nyelvtan 

kötelező vizsgatantárgy. 
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Komplex Alapprogram - Értékelés 
 
 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik. Nincs ötös fokozatú 

skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami foglalkozásokon, illetve azokon az 

órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a pedagógusok. 

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van 

 a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

 a minősítő (szummatív értékelés) 

 a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja a pedagógus 

előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját. Ez határozza meg az oktatási tartalmat és a 

módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is 

felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján 

a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél  a 

pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy 

mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró dolgozat írásakor 

jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. A minősítő értékelés igen 

gyakori a hazai iskolákban. 

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő (formatív) 

értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A pedagógus, miután felmérte a 

tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd 

nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő 

értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos 

visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési 

szempontokat, a teendőket, és a teendők 

határidejét. A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 

mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további fejlesztést 

igénylő területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen 

 az önértékelés 

 a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

SNI-s, BTM-es gyermekek szakvélemény alapján történő szöveges értékelése egyes tantárgyakból. 
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Szöveges értékelés, alsó tagozat 

Magyar nyelv tantárgy helyesírás tantárgyrészből 

 A nyelvtani szabályok alkalmazása: 

megfelelő - bizonytalan - nem megfelelő 

 Helyesírási szabályok alkalmazása: 

 a tanultaknak megfelelő - kevés hibát ejt - sok hibát ejt - nem tudja alkalmazni 

 Tollbamondáskor: 

időnként még hibát ejt - kevés hibát ejt - gyakran hibázik - sok hibát ejt 

 Másoláskor: 

hibátlanul dolgozik - kevés hibát ejt - gyakran követ el helyesírási hibát - nagyon bizonytalan 

 Emlékezetből íráskor: 

hibátlanul dolgozik - kevés hibát ejt - gyakran követ el helyesírási hibát- nagyon bizonytalan 

 Mondatfajták ismerete: 

biztosan felismeri - mondatfajtákat keveri - képtelen a megkülönböztetésére 

 Szófajok ismerete: 

főnév felismerése: 

biztos - kevés hibával - bizonytalan - képtelen felismerni 

 A melléknév ismerete: 

biztos - kevés hibával - bizonytalan - képtelen felismerni 

számnév ismerete: 

biztos - kevés hibával - bizonytalan - képtelen felismerni 

 Az ige ismerete: 

biztos - kevés hibával - bizonytalan - képtelen felismerni 

Írás, íráskép: 

olvasható - időnként egyenetlen, olvasható - sok hibával rendezetlenül ír, nehezen olvasható - írása széteső 

nem olvasható 

 Írástempó: 

gondolatait jó tempóban képes írással követni - tempója kissé akadályozza írásbeli kifejezését 

- lassú írástempója akadályozza az önálló munkát, gondolatai kifejezését 
Külalak: 

írásbeli munkái szépek, rendezettek - írásbeli munkái elfogadhatóak - írásbeli munkái rendetlenek 

Magyar nyelv és irodalom szövegértés tantárgyrészből 

 Szövegértése: 

pontos, a szöveg összefüggéseit is jól értelmezi - szövegértése kevés segítséget igényel - sok segítséget 

igényel 

 Tartalommondása: 
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lényegre törő, összefüggő - segítő kérdésekkel mond tartalmat - sok segítséget igényel - kérdések 

segítségével sem képes az olvasott szöveg tartamáról beszélni 

 Szövegtípusok megkülönböztetése: 

A tanuló meg tudja különböztetni a különböző típusú szövegeket nem tudja 

megkülönböztetni. 

 Információk feldolgozása: 

A szövegben található információk feldolgozására képes - segítséggel képes - nem képes; 

Matematika szöveges értékelés 

Számfogalom számkörben: kialakult - bizonytalan - kialakulatlan 

Műveletvégzése 

számkörben hibátlan - kevés hibával - sok hibával - nem képes elvégezni: 

 Kerekítés: 

tudja - téveszti - nem tudja 

 Becslés: 

tudja - téveszti - nem tudja 

 Műveletek törtekkel: 

biztos – bizonytalan - nem képes rá 

 Műveletek negatív számokkal: 

biztos - bizonytalan - nem tudja 

 A szöveges feladatok összefüggéseit: 

önállóan felismeri - segítséggel ismeri fel - nem ismeri fel 

 A szöveges feladatok algoritmusa: 

szöveges feladatok adatainak lejegyzésére képes – segítséggel képes – nem képes összefüggések ábrázolását 

tudja – csak segítséggel – nem tudja 

megoldási tervet készít – segítséggel készít – nem készít megoldja a feladatot – segítséggel oldja meg – nem 

oldja meg az ellenőrzést elvégzi – segítséggel végzi el – nem végzi el 

a választ szövegesen megfogalmazza – segítséggel fogalmazza meg – nem tudja megfogalmazni 

 A szöveges feladatok megoldása: 

biztos - kevés hibával - sok hibával - nem képes megoldani 

A szabványmértékegységek felismerése: 

tudja - téveszti - nem tudja 

Geometriai ismeretei: 

biztos – bizonytalanok - nagyon hiányosak 

 Órai munkavégzése: 

önálló - segítséget igényel - sok segítséget igényel 

1.4. Idegen nyelv szöveges értékelése 
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 Olvasott szöveg értése: 

megérti az ismerős szavakat - többnyire megérti - részben érti - nem érti meg 

 Hallott szöveg értése: 

megérti az ismerős szavakat - többnyire megérti - nem érti meg 

 Beszédkészség: 

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben - többnyire részt vesz - nem vesz részt 

A tanult fordulatokat 

használja - nem használja 

 Kiejtése: 

helyesen képzi a magyartól eltérő hangkapcsolatokat - egy két hibával ejti - több hibával ejti - hibásan ejti 

 Beszédértés: 

megérti az eddig tanult szavakat - részben érti - nem ismeri az eddig tanult szavakat 

Szöveges értékelés, felső tagozat 

Magyar nyelv tantárgy helyesírás tantárgyrészből 

 A nyelvtani szabályok alkalmazása: 

megfelelő – bizonytalan - nem megfelelő 

 Helyesírási szabályok alkalmazása: 

Helyesírása: 

a tanultaknak megfelelő - kevés hibát ejt - sok hibát ejt - nem tudja alkalmazni 

Tollbamondáskor: 

időnként még hibát ejt - kevés hibát ejt - gyakran hibázik - sok hibát ejt 

Másoláskor: 

hibátlanul dolgozik - kevés hibát ejt - gyakran követ el helyesírási hibát - nagyon bizonytalan 

Emlékezetből íráskor: 

hibátlanul dolgozik - kevés hibát ejt - gyakran követ el helyesírási hibát - nagyon bizonytalan 

 Mondatfajták ismerete: 

biztosan felismeri - mondatfajtákat keveri - képtelen a megkülönböztetésére 

Mondatelemzés: 

biztosan felismeri a mondatrészeket - legtöbbször felismeri a mondatrészeket - nem ismeri fel a 

mondatrészeket 

 Szófajok ismerete: 

főnév felismerése: 

biztos - kevés hibával - bizonytalan - képtelen felismerni 

melléknév ismerete: 

biztos - kevés hibával - bizonytalan - képtelen felismerni 

számnév ismerete: 
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biztos - kevés hibával - bizonytalan - képtelen felismerni 

ige ismerete: 

biztos - kevés hibával - bizonytalan - képtelen felismerni 

 Írás, íráskép: 

olvasható - időnként egyenetlen, olvasható - sok hibával rendezetlenül ír, nehezen olvasható - írása széteső 

nem olvasható 

 Írástempó: 

gondolatait jó tempóban képes írással követni - tempója kissé akadályozza írásbeli kifejezését 

lassú írástempója akadályozza az önálló munkát, gondolatai kifejezését 

 Külalak: 

írásbeli munkái szépek, rendezettek - írásbeli munkái elfogadhatóak - írásbeli munkái rendetlenek 

Magyar nyelv és irodalom szövegértés tantárgyrészből 

 Szövegértése: 

pontos, a szöveg összefüggéseit is jól értelmezi - szövegértése kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel 

 Tartalommondása: 

lényegre törő, összefüggő - segítő kérdésekkel mond tartalmat - sok segítséget igényel - kérdések segítségével 

sem képes az olvasott szöveg tartamáról beszélni 

 Szövegtípusok megkülönböztetése: 

A tanuló meg tudja különböztetni a különböző típusú szövegeket - nem tudja 

megkülönböztetni 

 Információk feldolgozása: 

A szövegben található információk feldolgozására képes - segítséggel képes - nem képes; 

Matematika szöveges értékelés 

 Számfogalom: 

........... számkörben: kialakult – bizonytalan - kialakulatlan 
 

 Műveletvégzése: 

számkörben hibátlan - kevés hibával - sok hibával - nem képes elvégezni: 

 Kerekítés: 

tudja - téveszti - nem tudja 

 Becslés: 

tudja - téveszti - nem tudja 

Műveletek törtekkel: 

biztos - bizonytalan - nem képes rá 

Műveletek negatív számokkal: 

biztos - bizonytalan - nem tudja 
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A szöveges feladatok algoritmusa: 

szöveges feladatok adatainak lejegyzésére képes – segítséggel képes – nem képes összefüggések ábrázolását 

tudja – csak segítséggel – nem tudja 

megoldási tervet készít – segítséggel készít – nem készít megoldja a feladatot – segítséggel oldja meg – nem 

oldja meg az ellenőrzést elvégzi – segítséggel végzi el – nem végzi el 

a választ szövegesen megfogalmazza – segítséggel fogalmazza meg – nem tudja megfogalmazni 

Függvények és sorozatok kapcsolatait: 

könnyen - kevés segítséggel – nehezen – nem ismeri fel 

A szabványmértékegységek felismerése: 

tudja - téveszti - nem tudja 

Geometriai ismeretei: 

biztos - bizonytalanok - nagyon hiányosak 

Órai munkavégzése: 

önálló - segítséget igényel - sok segítséget igényel 

Idegen nyelv szöveges értékelése 

Olvasott szöveg értése: 

megérti az ismerős szavakat - többnyire megérti - részben érti - nem érti meg 

Hallott szöveg értése: 

megérti az ismerős szavakat - többnyire megérti - nem érti meg 

Beszédkészség: 

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben - nem vesz részt - többnyire részt vesz 

A tanult fordulatokat: 

használja - nem használja 

Kiejtése: 

helyesen képzi a magyartól eltérő hangkapcsolatokat - egy két hibával ejti - több hibával ejti - hibásan ejti 

Beszédértés: 

megérti az eddig tanult szavakat - részben érti - nem ismeri az eddig tanult szavakat 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen szövegesen és 

osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon 

előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladataikról. A komplex 

alapprogram keretében tartott DFHT-val támogatott órákon, komplex órákon, ráhangolódáson, alprogrami 

foglalkozásokon, „Te órádon” csak szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés. fejlesztő értékelés alkalmazható 

 

20. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 
Iskolánkban a következő tantárgyakat tanítjuk csoportbontásban : 



95 
 

 angol felső tagozaton 

 angol az emelt szintű angolt tanulóknak 3.4. osztályban és felsőben 

 informatika – technika (párosítással) 

 informatika-rajz párosítással 

 matematika, magyar felső 7.8.osztályban 

 testnevelés 7. 8. osztályban 

 etika/hit- és erkölcstan 

 rajz-furulya, technika-furulya párosítással az emelt szintű ének osztályokban. 

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá az egyéb 

foglalkozásokon. 

A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett 

magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének. 

A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) a szabadon választható tanítási óra választásáról nyilatkozik minden 

év május 20-áig. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá, ha jelentkezni 

kíván a szabadon választott tanítási órára. 

Az iskola minden év május 20-áig felméri, hogy melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy 

– az állami általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni a tanuló. 

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb 

évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 

Ha a tanulót felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt 

befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. 

Az emelt szintű angolt tanuló csoportok és a nem emelt szinten tanulók között átjárhatóság van.  

A csoportbontások a második és a harmadik osztályban gyereklétszám szerint történnek. 

Harmadik osztálytól differenciáló játékos feladatokkal választjuk a tanulókat két (erősebb- gyengébb) 

csoportba, melyek átjárhatóságát legközelebb negyedik évfolyamon, tanév elején bíráljuk felül, a következő 

szempontok alapján: 

 

 egész éves órai munka 

 félévi/év végi dolgozatok, szóbeli beszámolók 

 szaktanári javaslat 

 év végi szintvizsga 

 

A kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell kérvényezni gyermeke másik csoportba helyezését, mely 

elbírálásáról a szaktanár és az osztályfőnök a tanuló érdemjegyei és magatartása figyelembevételével dönt. Az 

átjárhatósági szabály a nívó csoportos oktatásra is érvényes. 
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21. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

Természet és társadalom harmóniájának elve 

Alapozzuk meg gyermekeinkben a természet, az épített és társadalmi környezet- benne az ember 

harmóniájának megőrzését szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg, esztétikailag.) 

Felelős, elkötelezett, környezettudatos és kultúrált magatartással működjenek közre a szülőföld, a lakóhely, 

az óvoda esztétikus környezetének kialakításában, megőrzésében. 

Fenntarthatóság elve 

Alakítsuk ki gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, együttműködésre alapozott 

magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra irányuló személyes attitűdöket. 

Testi- lelki egészség elve 

Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi- lelki- szociális értékek védelmére, az 

ökológiailag fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására. Tudatosodjon gyermekeinkben, 

hogy az egészség érték- tenni kell érte. Értsék meg az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságát. 

Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges életmód utáni igény. 

 

22. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 
Ezzel a problémával küzdő gyermekek számára a segítő program az osztályfőnök irányításával, az osztályban 

tanító tanárok részvételével, valamint a szülő támogatása mellett végrehajtott személyre szóló feladat. Ezt a 

célt szolgálja intézményünkben a 2019/20-as tanévben bevezetésre került Komplex Alapprogram is. 

A tanulási kudarcok okai igen sokrétűek lehetnek, eredménye pedig mindig a tanuló jelentős 

lemaradása, lemorzsolódása, így elsődleges feladatunknak az okok feltérképezését, majd az okot megelőzését 

tartjuk.  

Az emiatt hátrányba kerülő tanulók részére: 

 a szociálisan hátrányos helyzetű beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal 

 küszködő tanulók részére fejlesztő órákat szervezünk, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését biztosítjuk (habilitáció, rehabilitáció), 

 a beszédhibás tanulóink fejlesztéséhez logopédus segítségét vesszük igénybe. 

 támaszkodunk a pedagógiai tanácsadó intézetek (pl.: szakértői bizottság) diagnosztizáló és 

javaslattevő tevékenységére. 

 a pszichés okok miatt bekövetkező lemaradások kezelését enyhébb esetben nevelői, szaktanári 

 összefogással és a szülők bevonásával, súlyosabb esetben szakemberek igénybevételével 

 tervezzük, 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezünk, 
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 tanórán kívüli foglalkozások arányainak kialakításánál a tehetséggondozás és felzárkóztatás 

szempontjai döntő, meghatározó szerepet játszanak. 

 

A tanulási nehézségek, kudarcok jelentkezése esetén alapvetőnek tekintjük a szülővel történő 

együttműködést. 

 
A felzárkóztató tevékenységek iskolai színterei 
  

 KAP órák és alprogrami foglalkozások 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 a napközi otthon, a tanulószoba, 

 az egyéni foglalkozások, 

 egyéni képességekhez igazodó oktatás (felzárkóztatás, tehetséggondozás foglalkozásai), 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

 csoportos használata, 

 a továbbtanulás irányítása, segítése, 

 képességfejlesztő órák (logopédus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus és 

 gyógypedagógus segítségével), 

 iskolaotthonos oktatási forma, 

 a pedagógus családlátogatásai a gyermekvédelmi felelőssel együtt. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő lehetőségek 
 
A foglalkozásokat, munkaformákat a fejlesztő pedagógus és az osztályfőnökök, a pszichológus, valamint az 

iskolai szociális segítő összehangolt munkája jellemzi. 

A szociális hátrány mielőbbi feltárása és megoldása: 

 tanulók, szülők – nevelők személyes kapcsolatának kialakításával, 

 a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekjóléti Szolgálattal történő szoros kapcsolattartás útján, 

 felvilágosító munka végzésével a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórán, 

családlátogatáson, 

 pályaorientációs tevékenységen keresztül, 

 esetmegbeszélések formájában kívánjuk megvalósítani. 

 tanulmányi kirándulások támogatása, 

 táborozási hozzájárulások, 

 alapítványi támogatás. 

 
23. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, 

minősítéséhez kapcsolódó elv 
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Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
 
 
PÉLDÁS (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 tisztelettudó 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen segítőkészen viselkedik 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovója 

JÓ (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt 

 nincs írásbeli intője, megrovója. 

VÁLTOZÓ (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 feladatait nem minden esetben teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki intője van. 

ROSSZ (2) az a tanuló,aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb 

fokozatú büntetése. 
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A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül 

legalább háromnak az együttes megléte (megsértése) szükséges. 

 
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti 

és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

 
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékeli. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

PÉLDÁS (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig magával hozza 

JÓ (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy 

ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbíatást teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

VÁLTOZÓ (3) az a tanuló, akinek: 

 a tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

HANYAG (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait többnyire nem végzi el 
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 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül 

legalább háromnak az együttes megléte, megsértése szükséges. 

Az iskolai jutalmazás és büntetések fajtáit az iskolai házirend tartalmazza. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A magatartás és szorgalom értékelése, rendszeressége és formái  részletesen 
 

A tantárgyi értékelés elvei, szempontjai:   
- Havonta legalább egyszer érdemjeggyel értékelünk (Az értékelésnél a kollégák véleményét is figyelembe 
vesszük) 
 
A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének alapelvei, követelményei, 
formái  Havi értékelés   

Magatartás  (jelenléti és online oktatás) 
A „magatartás” kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára utal és nem csupán viselkedés.  A 
magatartás osztályzat az életkorához mérten értékeli a tanuló fegyelmezettségét, viselkedését, társai, a  
felnőttek, saját és mások iránt érzett felelősségérzetét mutatja.   
A tanuló magatartásának értékelésekor együttesen vesszük figyelembe, hogy a házirendben leírtakat 
betartja e, és azokat társaival is betartatja-e.   
Hangsúlyoznunk kell, hogy az iskola által támasztott erkölcsi követelmények jelentik a viszonyítási alapot.  
 

magatartás  példás  jó  változó  rossz 

fegyelmezet
tsége  

szívesen   
tevékenykedik
,   
a tanítási 
órákon aktív, 
fegyelmi 
vétséget nem  
követ el,   
a 
fegyelemsértő
ket   
nem 
támogatja  

segíti a 
tanórai   
munkát,   
szívesen   
tevékenykedi
k,   
nincs 
osztályfőn
öki 
elmaraszta
lása,   
legfeljebb 1   
szaktanári   
elmarasztal
ása van, 
online 
oktatás 
idején a 
kamerát 

önhibájából 
gyakran kerül 
társaival   
rossz kapcsolatba,   
általában 
elkerüli a 
megbotránkoztat
ó   
viselkedést, az 
osztályfőnöki 
intőnél nagyobb   
büntetése, vagy 
2-nél több 
szaktanári 
elmarasztalásnál 
nagyobb   
büntetése nincs,, 
tanítási órákon  
fegyelmezetlen,   

társaival 
összeférhetetle
n, öntörvényű,   
kötekedő,   
nehezen tud a 
közösségben 
alkalmazkodni,   
a közvagyont nem 
védi,   
olykor 
szándékosan   
rongálja, 
tanítási 
órákon 
fegyelmezetle
n,   
másokat is zavar 
a  
munkában,   
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csak 
felszólításr
a kapcsolja 
be 

másokat is zavar a   
munkában, online 
oktatás idején a 
kamerát 
felszólításra sem 
kapcsolja be 
 

súlyos 
fegyelmi 
vétséget követ 
el,   
társait is erre 
ösztönzi,  online 
oktatás idején a 
tanórán nem 
vesz részt, 
távolmaradását 
nem jelzi a 
pedagógus felé, 
illetve a 
tanóráról idő 
előtt távozik 
 

viselkedés-
kultúrája  

segítőkész, 
önzetlen, 
rendszerető
,   
öltözködése 
a 
házirendnek 
megfelelő   
a kulturált 
beszéd   
és viselkedés   
szabályait 
megtartja  

rendszerető,  
külseje a 
házirendnek 
megfelelő,,   
tisztelettudó,   
viselkedése 

kulturált  

felszerelése és 
ruházata   
alapvetően nem 
a házirendnek 
megfelelő, 
ruházatát és 
felszerelését 
csak 
felszólításra 
gondozza, a 
felnőttekkel, 
társaival   
szemben   
nem mindig 
tisztelettudó, 
sokszor vét a 
kulturált   
viselkedés (társas 
kapcsolatok) 
szabályai ellen  

rendetlen, 
ápolatlan a külső  
megjelenése, 
sokszor   
merül fel kifogás,   
felnőttekkel 
és társaival 
szemben 
gyakran   
tiszteletlen,   
a kulturált 
magatartás   
szabályait 
nem tartja be, 
viselkedése és   
beszédmodora 
kihívó,   
sértő, trágár 

 

hatása a   
közösségre,   
társas 
emberi   
kapcsolatai  

felelőssége
t érez az 
iskola   
közösségéért 
és   
vagyonáért,   
szívesen 
vállal 
munkát 
önként   
és 
megbízásból,   
önállóan is 
szervezi   
közösségi 

felelőssége
t érez az 
iskola   
közösségéért 
és   
vagyonáért,   
közösségi 
munkát   
csak   
megbízásb
ól vállal, a 
rábízott 
feladatot  
jól elvégzi,   

nem érez 
felelősséget   
az 
iskolaközösség 
sorsáért és az   
iskola vagyonáért,   
a közösségi 
munkában   
ritkán vesz részt,   
nem lehet rá 
számítani  

felelőtlen 
önmagával és  
társaival 
szemben,   
a közösség és 
mások sorsa 
ritkán érdekli,   
önző, a 
közösségi 
munkát 
megtagadja, 
vagy   
felelőtlenül végzi 
el, társait 
viselkedésével 
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munkáját  nem 
kezdemény
ező, de 
segítőkész  

veszélybe sodorja 

házirend 
betartása  

az előírást 
megtartja 
elmarasztal
ó 
(figyelmezt
etők) 
beírása 
nincs 

az előírást 
általában 
megtartja, 
nagyobb 
vétséget 
nem követ 
el 

a szabályok ellen   
szándékosan is vét  

a házirendet 
tudatosan is 
megszegi  

 

felelősségér
zet  

nagyfokú   
felelősségtuda
ta van  

vállalásait 
szinte   
mindig 
teljesíti  

ingadozó  felelőtlen 

 

hiányzás  igazolatlan   
hiányzása és 
indokolatlan 
késése nincs 

nincs 
igazolatlan   
hiányzása,   
1-2 késése 
van  

3 késése vagy 1 
igazolatlan  

egynél több 
igazolatlan 
hiányzása, 
vagy 3-nál 
több késése  

 

 
 
Szorgalom   
A havi szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való 
viszonyát,  munkavégzését és kötelességtudatát értékeli a jelenléti és az online oktatás ideje alat 

szorgalo
m  

példás  jó  változó  hanyag 

tanulmán
yi   
munkája  

tanulmányi 
kötelességének  
rendszeresen   
és kötelességtudóan   
tesz eleget,   
kötelességmulasztást   
csak önhibáján kívül   
követ el, csak 
nehézségek esetén 
és ritkán   
fordul elő, hogy nem   
teljesíti feladatát.  

tanulmányi   
kötelességének  
általában 
eleget tesz, 
kötelességm
ulasztást 
csak 
önhibáján 
kívül   
követ el, 
szívesen 
vállal 
tanulmányi 
feladatokat, 
képességeinek 
és   
körülményeine
k   
megfelelően 

tanulmányi   
kötelezettség
ei között 
válogat, 
ezeknek   
időnként nem, 
vagy   
csak 
vonakodva 
tesz eleget, 
a 
határidőket 
nem tartja 

alacsony 
szintű   
kötelességtuda
ttal   
rendelkezik,   
tanulmányi   
kötelezettségét  
rendszeresen 
megszegi, 
vagy csak 
szigorú   
ellenőrzés 
mellett   
teljesíti, 
valamely   
tárgyból 
bukásra áll 
(vagy 
megbukott), a 
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ellátja,   
a 
pontatlanságok
at   
nem 
hanyagságbó
l, és csak 
ritkán követi 
el  

határidős 
feladatait nem 
teljesíti 

munkavé
gzése  

általában minden 
tanórán önmagához 
képest 
példamutató,   
figyelemmel vesz 
részt az   
órákon, általában 
az iskolai 
munkában, minden 
tantárgyból a 
képességeinek 
megfelelő   
legjobb 
teljesítményt 
nyújtja. 
Munkáinak külső 
formája   
gondos, pontos.  

a tanítási 
órákon erős 
akarattal 
dolgozik,   
de néha 
figyelmetlensé
g is 
tapasztalható   
munkájában  

a tanítási 
órákon   
gyakran fel 
kell   
szólítani a 
munka   
elvégzésére  

általában nem 
érdekli a 
tanulás, nem   
tesz 
erőfeszítést a   
tudásért,   
a felkínált 
segítséget 
nem veszi 
igénybe,   
a tanítási 
órán mással 
foglalkozik   
a munkát 
megtagadja, 
munkájában   
megbízhatatla
n  

 

 

24. Az otthoni (napközi és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 
Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a 

gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy 

részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon a délutáni 

alprogrami foglalkozások és a „ Te órád” foglalkozások jó lehetőséget biztosítanak. 

 

Az első 5 évfolyamon írásbeli házi feladatot nem adunk. A felsőbb évfolyamokon azonban a következőképpen 

alakul az otthoni feladatok rendje: 

 A házi feladat lehet: 

 szóbeli vagy 

 írásbeli munka, vagy 

 egyszerre mindkettő. 

 A házi feladatok célja, hogy a tanulók: 
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 elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, 

 megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és 

 segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését. 

 

A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is. 

 

 A házi feladat ellenőrzése: 

A szóbeli házi feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik. 

Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell. 

 

Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától. 

 

 Házi feladatok lehetnek: 

 feladatgyűjteményből adott feladatok, 

 tankönyvi kérdésekre adandó válaszok, 

 vázlatkészítés, 

 leíró vagy elemző munkák, 

 házi dolgozat, 

 gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve 

 számítógépes feladat. 

 

 Mennyiségi szempontok: 

Felső tagozaton a felkészülési idő ne haladhassa meg a napi 2 órát. 
 
Alsó tagozaton 

 

Miután alsó tagozaton a gyerekek tanító néni irányításával tanulnak, nem okoz e kérdés problémát. 

 Közös megállapodás: 

 A hosszabb terjedelmű verseket legalább egy-két héttel előre feladjuk. 

 A témazáró dolgozatok megírását összefoglaló, rendszerező óra előzi meg, amelyen lehetőség nyílik a 

tanulók tudásának felmérésére, illetve amennyiben ennek szükségessége merül fel, az ismétlés 

meghosszabbítására. 

 A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) házi feladatot nem adunk, így tanulóink kipihenhetik 

fáradságaikat. 

 A hét végére házi feladat nem adható. (péntekről hétfőre) 

 A két tanítási nap közötti otthoni feladatok mennyiségének meghatározásakor minden esetben 

irányadó számunkra az időkeret, mely adott évfolyamon a napköziben 
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 rendelkezésre áll a tanulóinknak. 

 A tanító és a napközis kollégák napi párbeszéde garancia a megfelelő időbontás kialakítására. 

 Az órarendek kialakításánál a - lehetőségekhez képest - igyekszünk az egyenletes terhelést 

megvalósítani. 

 

 Felső tagozaton (kivéve 5. osztály) 

 

 A házi feladat a tanulók önálló, tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. 

A tanulásra fordított idő az otthoni felkészülésben növeli az oktatás eredményességét, ezért 

rendszerességét fontosnak tartjuk. 

 Iskolánkban munkanapokon az adott tananyaghoz kapcsolódó írásbeli és szóbeli házi feladat adható, 

amelyet a pedagógus körültekintően jelöl ki és elvégzését ellenőrzi, értékeli. 

 Fontos, hogy ez a feladat sikeresen megoldható legyen a tanulók számára, ezért az önálló tanulói 

képességet tanórán fejlesztjük. Az elsajátítottak begyakorlását, és a következő tanóra előkészítését 

szolgálja. Ehhez felhasználjuk az egyedi tevékenységet 

 irányító munkafüzeteket, illetve feladatlapokat, amelyek lehetőséget adnak a differenciálásra. 

(felzárkózást segítő ill. tananyagon túlmutató) 

 Hét végére házi feladat nem adható. (péntekről hétfőre) 

 Pihenőnapra, szünetre házi feladat nem adható 

 

 Értékelése: 
 

 A tanulókat előre tájékoztatjuk a házi feladat elkészítésének (írásbeli, szóbeli) szabályairól, ill. a 

mulasztás következményeiről 

 A rendszeres elkészítést ellenőrizzük, értékeljük. 

 Tantárgytól, feladattól függően az előre megbeszélt értékelési rendben és feladat- típustól függően 

osztályzattal minősíthető. 

 

25. A tanulók magasabb évfolyamra lépésének feltételei 
 
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz 

szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt kimeneteli 

követelményeket valamennyi tantárgyból.  

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha:  

 az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az 

előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  



106 
 

 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,  

 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,  

 egyéni munkarend alapján tanuló volt.  

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata alapján 

javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt meg.  

 

26. A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a PP tartalmazza az iskolában alkalmazott 

sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is 

 

KOMPLEX ALAPPROGRAM 
 
 

A Komplex Alapprogram az 1−4. osztályban és felmenő rendszerben az 5. osztálytól kerül 

bevezetésre a 2019/2020-es tanévben. 

 
I.  ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 
Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú 

beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása. 

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a tanulók 

személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi 

fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető 

készségeket, az önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, 

problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése). 

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a heterogén 

tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés Heterogén 

Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas tanulásra, 

egyszóval: az eredményes tanulásra. 

Alapelvek: 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát biztosító, a célokkal 

egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok egységes rendszerét. 

A program legfontosabb alapelvei: 

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 
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Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést támogató 

módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt növelő 

Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az alprogramok 

segítségével. 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem 

valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének 

támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók 

bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

 FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelések) és tanulási 

képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag mennyiségének, 

hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással lehetőséget 

adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának 

kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák légköre, 

hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással  dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló 

szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a belső kontrollos 

beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot! 

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) kiépítése 

 

Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 
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 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

További feladatok: 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, 

pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot 

honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és 

tapasztalatok gyűjtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új 

információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, 

drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása. 

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi problémák 

megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi eleme; a 

konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során szerzett 

kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend szerint 

funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 
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 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami kiemeli 

erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megoldani. 

Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

 A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 

 Tanítási stratégia - DFHT 

 Alprogrami koncepciók (5 db.) 

 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek 

 Tankockák 

További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló módszerek 

alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem szélsőséges) 

alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák 

alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása, a 

konfliktusok kezelésére. 

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális kapcsolatok 

építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban célszerű 

módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munkaformák alkalmazása. 

Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

Alkalmazott módszerek: 
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A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a Komplex 

Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés heterogén 

tanulócsoportban) szükséges alkalmazni. 

A DFHT célja: 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése. 

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése. 

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése. 

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése. 

DFHT koncepciója, módszerei: 

 Egyénre szabott differenciálás 

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

 Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 

 Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

 KIP 

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket. 

Alapmódszerek: 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer 

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 
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 szituációs játékok 

 A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy órában. Az 

alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, sportiskolák stb.) 

A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-szerzést 

biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét: 

testnevelés óra 

mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

 tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával teszi az alprogram 

a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség életgyakorlatává. 

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak 

implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása osztálytermi 

környezetben. 

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú támogatása iskolai 

környezetben 

 

Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely hozzájárul az egyén és 

természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek függvényében eltérő 

tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához igazítható tanítási 

eszközöket, munkaformákat ajánl. 

Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a gyermek, amely 

sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel. 

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló felelősségvállalást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az egészséges 

énkép kialakítása. 
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A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így az életgyakorlat 

témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően - kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 

A művészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként felhasználó 

osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén nevelő/oktató pedagógusok 

metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósítására. 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások biztosítása 

a tanulók számára. 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő  központú gyakorlatokon 

keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni sajtságaihoz 

alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek alkalmazására, ezáltal az adaptivitás 

biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe sorolhatók, s ez 

arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel alprogramjaik is. 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak 

megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben. 
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Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú támogatása iskolai 

környezetben. 

 

A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és stratégiák 

megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az iskolai élet területein. 

 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen az sakk, táblás, 

papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni mind az általános 

képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz. 

 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek segítségével a tanítási 

és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra építve, hogy a 

gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak. 

 

A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, hanem a tanterv 

és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a megtanulandókhoz és a tanulók 

életkori sajátosságaihoz. 

 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális képességek 

fejlődése is várható. 

 

Az alprogram tartalma 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése 

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása 

 Játékstrukturált megközelítések: 

 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb. 
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 Logikai játékok, logisztorik 

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

 A digitális alapú alprogram (DA) 

 A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális megközelítésben 

értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű fejlesztését tekinti feladatának. 

 Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan korszerű digitális 

megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet kialakításához, felgyorsítva az 

intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a digitális eszközök alkalmazásával a tanulás 

élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket értő és kritikus 

módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett problémák megoldása a 

technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális alkalmazások 

használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik színvonalát, tanulás módszertani 

repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és 

mindent egybevetve: a tanulók személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

Játékalapú megközelítések 

Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és eszközhasználat 

Digitális írástudás 

IKT alapú óratervezés 

Személyes tanulási környezet menedzselés 
 

 Komplex óra 

 

 Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek együttes 

fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a tudástartalom (a 

tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A 
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„Komplex órák” tekintetében a tudástartalmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT tanítási-tanulási 

stratégia, valamint az alprogrami kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi órák esetében a tantárgyakon átívelő 

transzverzális készségek fejlesztése is megvalósítható. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 

kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári kézikönyvben 

megjelenített órához 

minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz. komplex óraszám) 

 

A komplex órák felépítése 

Ráhangolódás 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában, és érzelmi 

biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal javasolja a Komplex 

Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a 

tanulók körben ülhessenek székeken vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit. 

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő: 

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye a nap 

kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. Témái 

megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

„Te órád” 
 

 „Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az 

osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már meglévő, jól 

működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok stb. 

továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába helyezve a tanulók szociális-emocionális 

fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 

 
Házi feladata 
 

 Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez nem azt jelenti, 

hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak az iskolai tanórákon 

kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania 

az óráit, hogy legyen elegendő idő a 
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szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania 

kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen szükség otthoni 

tanulásra. 

 
 
27. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság 

típusához  és fokához tartozó fejlesztő program, figyelembevéve az SNI tanulók iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban foglaltakat 

 
Fejlesztési területek – nevelési célok 
 
Erkölcsi nevelés 

E szakasz feladata a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása. Az életkori jellemzőkhöz 

illeszkedő – a spontán belátáson alapuló – szabálykövetési képesség megerősítése, az alkalmazkodás és az 

önérvényesítés, a felelősségvállalás képességének alapozása a mindennapi iskolai gyakorlatban. Szociális 

konvenciók (köszönés, megszólítás stb.) szerepének tudatosítása a közösségi életben.  

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 

beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés 

lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési 

módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja 

a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a 

munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció 

elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az 

önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt 

életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Az otthon, az iskola, a lakóhely alapvető személyi viszonyainak megismerése, biztos tájékozódás kialakítása 

az alapvető téri és időrelációkban, a nevezetes események megismerése, az ezzel kapcsolatos élmények 

feldolgozása. Hagyományok, népszokások megismerése, felelevenítése az azokban való aktív részvétel 

feltételeinek megteremtésével. 

 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el 

azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az 
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otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a 

közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme 

minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve 

ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az iskolai keretek között gyakorolható demokratikus részvétel. A házirend értelmezésével a jogok és 

kötelességek szerepének megértése. Szociális attitűd kialakítása mások problémái, nehézségei iránt, 

megoldások keresése.  

 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely 

erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő 

állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az 

emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak 

lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében 

biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére 

építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanulók önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezet létrehozásával az önmagukra jellemző 

tulajdonságok, érzelmi és indulati megnyilvánulásokat ismerik meg. Az énkép, önismeret alakítása, 

fejlesztése, szociális tanulás, az ember jellegzetes külső és belső jegyeinek megismerése. Az egymáshoz való 

alkalmazkodóképesség, együttműködési készség, elfogadás alapozása. A gyakran előforduló konfliktusok 

kezelésének gyakorlása, helyes magatartás bemutatásával. Az együttműködés és közreműködés a csoportban, 

közösségben, a meghatározott feladatok végzésében. A családi és az iskolai szerepek megismerése, 

alkalmazkodás és azonosulás a családi és iskolai viszonyrendszerekben.  

 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és 

fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, 

készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 

tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, 

a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 
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tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást 

igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez 

és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

 

A családi életre nevelés 

Személyes élmények alapján a családi élet jellemzőinek megbeszélése, élmények, történések, családi 

események feldolgozása. A családon belüli kapcsolatok, egymás segítése, felelősségvállalás a családon belüli 

feladatokért, az egymásrautaltság tudatosítása.  

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az 

értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 

szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek 

ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A 

felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának 

foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A testi fejlettségnek, adottságoknak megfelelő egészségtudatos táplálkozás, a mértéktelenség, mohóság 

elkerülése, az önkorlátozás gyakorlása. Tisztálkodási szokások napi ritmusának kialakítása.  

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A 

pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve 

felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a 

közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Gyakorlati tevékenységekben a részvétel különbözőségeinek megfigyelése, hasonlóságok és különbségek, 

egymás erősségeinek és gyengeségeinek felismerése, az együttműködésre alapozott segítés és a 

segítéshatásainak megtapasztalása.  
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A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos 

helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek felé irányuló szociális attitűd, támogató, segítő magatartás kialakítását 

a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos 

igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal 

(együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek 

gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös levonása. A szorosan 

vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatokban.  

 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben 

és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén 

alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá 

a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be 

közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

Foglalkozások, foglalkozásokhoz rendelt tevékenységek megismerése, egyeztetése, tapasztalatgyűjtés. Az 

érdeklődés felkeltése, egyéni érdeklődések erősítése. Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek 

során a tanulók kipróbálhatják képességeiket.  

 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a 

munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a 

diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak 

arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Vásárlások, társasjátékok, szituációk segítségével a pénz szerepének, a gazdaságosság fontosságának a 

felismertetése.  
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A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, 

a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. 

Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a 

köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki 

tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Életkornak megfelelő gyermekműsorok hallgatása, nézése és a tapasztalatok megbeszélése. A valóság és a 

virtuális valóság megkülönböztetésének elemi példáival az értelmező, mérlegelő gondolkodás alapozása.  

 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, mérlegelő beállítódás 

kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól 

is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók 

megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

A tanulás tanítása 

A tanulás iránti érdeklődés felkeltése, sok személyes élmény biztosítása a tanulói tevékenység serkentésével. 

Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős tevékenységek lehetőségeinek 

megismerése, az azokban való részvétel igényének kialakítása, alapozása. 

 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az 

iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. 

Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók 

a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek 

az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők 

és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell 

kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és 

szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 
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Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

1. évfolyam 

Magyar nyelv-és irodalom 
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Helyi tanterv     
1. osztály 

Magyar nyelv és irodalom 
Témakör neve Javasolt óraszám 

BESZÉD ÉS OLVASÁS     

Beszéd és kommunikáció folyamatosan   

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó 
részképességek fejlesztése 

  6 hét előkészítő 
időszak    

24 óra 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó 
részképességek fejlesztése 

23 hét betűtanítás 92 óra 

Népmesék, műmesék  beolvad 4 óra 

Versek, népköltészeti alkotások 1 hét 4 óra 

Helyem a közösségben – család, iskola 1 hét 4 óra 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 1 hét 4 óra 

Állatok, növények, emberek 1 hét 4 óra 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS     

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget 
megalapozó képességek fejlesztése 

6 hét előkészítő időszak 18 óra 

Írás jelrendszere 

23 hét  69 óra A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, 
szöveg 

A magyar ábécé – a betűrend 2 hét 6 óra 

Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető 
szerepe 

3 hét 9 óra 

Összes óraszám: 34 hét 238 óra 
 
14 óra 
1 óra Bemeneti mérés 
2 óra 6 hetes értékelés 
2 óra félévi ismétlés (írás, olvasás) 
3 óra félévi felmérések (írás, tollbamondás, hangos olvasás) 
2 óra év végi ismétlés 
4 óra (írás, tollbamondás, szövegértés, hangos olvasás) 
 
238 + 14 = 252 óra 
 
Első osztályban kimarad a nagy betűk írásának tanítása, átkerül 2. évfolyamba. 
Ez a törzsanyag, amelyre az órák 80%-a elegendő. A felhasználható 20%-ot felmérők előkészítésére, 
megíratására használjuk fel. 
Az év végi felmérők eredménye nem a tovább haladás feltétele, tájékoztató jellegűek. 
A buktatás csak nagyon indokolt esetben javasoljuk, mivel a NAT 2020 2. évfolyam végére ajánlja a 
követelmények teljesítését. 
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Helyi tanterv  

Halászy Károly Általános Iskola 

5. évfolyam 

Magyar nyelv-és irodalom 
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Magyar nyelv és irodalom 

5-8.évfolyam 
 
 
Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak többszörös feladata és célja 
van:   

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

 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre tegyenek szert.  
 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan olvasó emberekké, 

akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé látnak, azaz többféle olvasási és 
értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve 
végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális 
szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartásával. 
 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos növelése, melynek 

révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket az ismereteket 
rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

 Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, szövegtípusokban – a magyar 
nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. 
Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, 
áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, 
hagyományos és digitális fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 

 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is helyesen, szabatosan 
ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és 
fejlesztését szolgálják, ide értve a tudatos szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs 
helyzethez illő megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot. 

 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 
 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek sokfélesége 

biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét.  
 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az alaptantervben meghatározott hat 
fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; 
szövegalkotás; olvasóvá nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében 
fejleszthető. 
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A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, hanem érzelmi nevelést 
is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált 
viselkedésének érzelmi fejlődésük az alapja.  
A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a korosztály általános kognitív, 
érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

 
A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantárgyi koncentráció kialakítása 
a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi témakörök feldolgozásához a művek filmes vagy színházi 
adaptációját beépítettük az órai munkába vagy a házi feladatba. 
 
Az előírt utasításoknak megfelelően az órakeret előírt minimum helyett több mint 80%-át a törzsanyagra fordítottuk. Az 
órakeret maradék, kevesebb, mint 20%-át a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a 
tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó meghívása), 
kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására használjuk fel. A választást segítő javaslatok alapján, ezek az 
ajánlati formát megtartva a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   
A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető életművek szerepelnek. 
Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba, helyi 
szinten Falu Tamás és munkásságának megismerését preferáljuk.  
 
Az órakeret megoszlása a következőképpen alakul: 
A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

I. A törzsanyag 
A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények elérését 
biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 
A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

A mindenkor tanmenet készítése során tekintettel kell lenni arra, hogy a törzsanyagot jelentő témákra, művekre, 
tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az 
ajánlott, illetve választott témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta 
a diákokkal. 
 
A képzési szakasz első felében (5–6. osztály) témák, motívumok uralják a tananyagot. Ezek biztosítják az egyes 
tanulási szakaszok közötti átmenetet, az alapkompetenciák és a gondolkodás fejlesztését.  
Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait, művelődéstörténeti szakaszait, az 
irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak 
tananyagaival. Ebben a képzési szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, 
elbeszélésmódok felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai jellegzetességekkel is.  
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5–6. évfolyam 

 
Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb évfolyamokon megalapozott 
szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  
Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni különböző kommunikációs 
helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban, gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan 
fejlődjék íráskészségük, helyesírásuk. 
Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy 
anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a szövegkörnyezetnek és korosztályuknak megfelelően használják. 
Továbbá fejlődjék ki az igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra.  
A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek szövegközpontú elsajátítása. Ezek 
birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos gyakorlati képességek fejlesztése. A hagyományos 
grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 
Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a hagyományos és digitális 
kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, 
szóelemek). A nyelvi oktatás középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 
A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar nyelv írásban és szóban 
történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és szövegalkotás gyakoroltatása.  
Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az alsó tagozaton megalapozott 
szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak 
személyiségük kibontakozásához, fejlődéséhez, tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, 
amelyek megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett emberekké 
teszik őket. Mindezekben a drámajátéknak mint anyagfeldolgozási módnak kitüntetett szerepe van. 
 
Az 5–6. évfolyam tananyagai a következő nagy témák köré rendeződnek:  
 

 Család, otthon, nemzet 
 Petőfi Sándor: János vitéz 
 Szülőföld, táj 
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
 Választható magyar ifjúsági vagy meseregény 
 Hősök az irodalomban 
 Arany János: Toldi 
 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 
 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
 Választható világirodalmi ifjúsági regény 
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A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb értelemben vett kultúra, mint otthon 
felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a nemzeti, illetve a tágabb, saját kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és 
családi ünnepek, anyák napja, regionális ünnepek, karácsony). 
Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit.  A szövegek ilyen irányú megközelítése segíti a tanulót 
annak felismerésében is, hogy az irodalmi művek nem csupán távoli történetek, hanem ezek a szövegek saját élete 
kérdéseihez is kapcsolódnak.  
Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük példateremtő hőseit megismerje, olvasó, a 
szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A képzési szakasz végén már elvárt néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, 
szókép, alakzat, verselés) biztonságos ismerete. A tanulónak – korosztályának megfelelő szinten – már értenie és 
értelmeznie kell ezeket a műveket. Véleményét írásban és szóban is meg kell tudnia fogalmazni. Az órákon 
feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk alapját képező művek, továbbá a kortárs gyermekirodalom alkotásai.  
A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan mértékben játszanak szerepet, 
amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához szükségesek.  
 
AZ 5. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA 
 

MAGYAR NYELVTAN 

TÖRZSANYAG   AJÁNLOTT TANANYAG  

I. Kommunikáció alapjai 
 
A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 
A kommunikációs illemszabályok tudatosítása 
(üdvözlési szokások, SMS, chat) 
 

A kommunikáció fogalma, tényezői 
A kommunikáció nem nyelvi jelei 
A kommunikációs kapcsolat 
A beszélgetés 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 
 
Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 
Nyelvtörők 
A magyar helyesírás értelemtükröző és értelem-
megkülönböztető szerepe 
Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó 
portálak használata 

Betűrend, elválasztás 
Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 
Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 
Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 
Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés elve 

III. Állandósult szókapcsolatok 
 
Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, 

közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán 
terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar szókincstár  
Az állandósult szókapcsolatok szerepe a 
szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai 
többlet) 
A digitális kommunikáció állandósult 
szókapcsolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli 
kifejezőereje  

Szóláshasonlatok 
Közmondások 
Szállóigék 
Köznyelvi metaforák 
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IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, 
szóösszetételek 
Hangképzés, fonéma A hangképzés biológiája – digitális anyagok 

Beszédtechnika 
A személynévadás esztétikája 
Az összetett szavak kialakulása, jelentésváltozása, 
nyelvhelyességi kérdések 
A szótő és a toldalékok helyes használata 
Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

A magánhangzók csoportosítása 
Magánhangzótörvények: 
Hangrend 
Illeszkedés 
Mássalhangzótörvények: 
Részleges hasonulás 
Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 
Összeolvadás 
Rövidülés 
Kiesés 
A szavak szerkezete: 
Egyszerű és összetett szavak 
Szótő és toldalékok 
A képző, a jel, a rag 
 

V. Hangalak és jelentés    
 
Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és 

szóbeli megnyilatkozásban 
Nyelvi humor 
 

Többjelentésű szavak 
Azonos alakú szavak 
Rokon értelmű szavak 
Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak 
Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban  
  
A leírás  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji  

jellegzetességei    
A szövegalkotás fázisai   
A szövegalkotás mint tanulási módszer     
Kreatív írás 

Az elbeszélés 
A párbeszéd. 

VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 
 
A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat. 
Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladatok: 
könyvtárak, múzeumok, kiállítások felkeresése, 
megtekintése az adott tanév lehetőségei szerint, 
Falu Tamás emlékszoba-helyi nevezetesség-
munkásságának megismerése  
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MAGYAR IRODALOM 
 

 TÖRZSANYAG  AJÁNLOTT MŰVEK  

I. Család, otthon, nemzet 
 
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék  
Petőfi Sándor: Egy estém otthon 
                         Füstbe ment terv 
                         Magyar vagyok 

 
Petőfi Sándor: Arany Lacinak 
 

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

Arany János: Rege a csodaszarvasról  
Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz   
Bibliai történetek 
      A világ teremtése 
      Noé,  
      Jézus születése,  
     A betlehemi királyok 

Az Édenkert története 
József Attila: Betlehemi királyok 
További bibliai történetek  

II. Petőfi Sándor: János vitéz 
 
III. Szülőföld, táj 
 
Petőfi Sándor: Szülőföldemen  
Petőfi Sándor: Az alföld 
Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 
Nagy László: Balatonparton 
Weöres Sándor: Tájkép 

IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
 
V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény  
 
Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

 
KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 
Petőfi Sándor: János vitéz 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Választható magyar ifjúsági vagy meseregény-Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

 
MEMORITEREK: 
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 
Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 
Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 
Arany János: Családi kör (részlet) 
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Az 5–6. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 272 óra, 136 óra évfolyamonként. 
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 4-4 óra javasolt elosztása alapján:heti   2 óra magyar nyelv, 2 óra 
magyar irodalom. Mivel intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk az alapkompetenciák és a gondolkodás 
fejlesztésére, továbbá az irodalmi műfajok, a műfaji sajátosságok, elbeszélésmódok, az alapvető verstani és 
stilisztikai jellegzetességek meg/felismerésére, irodalomból további  1 órával növeljük a heti óraszámot.  
 A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és szóbeli szövegértés 
és szövegalkotás folyamatos fejlesztése, tehát ezt a mindenkori tanmenet készítésekor ennek megfelelően kell 
beépíteni.  
 

A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal - 5. évfolyam 
 
MAGYAR NYELVTAN 
 

Javasolt 
óraszám 

A kommunikáció alapjai 8 
 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 14 
 

Állandósult szókapcsolatok 4 
 

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

24 

Hangalak és jelentés      
 

10 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   
 

6 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei                   2 
 

Összes óraszám magyar nyelvtanból: 68 
 
MAGYAR IRODALOM Javasolt 

óraszám 
Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) és lírai 
alkotások 

30 
 

Petőfi Sándor: János vitéz 36 
 

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 10 
 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 20 
 

Egy szabadon választott meseregény elemzése  
Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

6 
 

Összes óraszám magyar irodalomból: 
 

102 

Összes óraszám magyarból  5. évfolyamon 
 

170 
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MAGYAR NYELV 

5. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének felismerése a 
mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK 
természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, beszédhelyzet, arcjáték, 
gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, 
bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 

TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása a 
szövegalkotásban 

FOGALMAK 
hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve) 
elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, határozóragok megfelelő használata 
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TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének, használati 
körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 
szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

 

FOGALMAK 
állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett szavak 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális programok 
használatával is 

FOGALMAK  

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, szóelem, egyszerű szó, 
összetett szó  

TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés 

27.1. Javasolt óraszám: 10 óra 
  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
  A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon értelmű szavak, a 
hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

FOGALMAK 
egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő szavak, jelentésmező 
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TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 Szövegtípusok  (elbeszélés, leírás, könyvismertetés, hagyományos levél, elektronikus levél: e-mail) 
jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok ismerete 

FOGALMAK 
elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus levél, plakát, meghívó, 
könyvismertető 
 
TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 
Javasolt óraszám: 2 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális felületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 
 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő osztálytermi órán 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

 Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, könyvtárban szerzett 
tapasztalatokról 

FOGALMAK 
könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, célcsoport, 
könyvismertetés 
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27.2. Magyar irodalom 
27.3. 5. osztály 

 
 
TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra  

27.3.1. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 
 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának, 

problémafelvetéseinek tanulmányozása 
 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok alkalmazása 

hasonló témájú szövegekben 
 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok személyes 

élethelyzethez kapcsolása 
 

FOGALMAK 
népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz, valamint a témakörhöz 
választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, 
hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

 

TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 
 A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 
 A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, illusztráció, stb.) 

összehasonlítása 
 A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: verselés, szóképek, 

alakzatok 
 Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

27.3.2. FOGALMAK 
verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros  rím; hasonlat, 
metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 

 

TÉMAKÖR: Szülőföld, táj  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, összehasonlítása 
 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és prózai 

szövegekben 
 A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 
 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  
 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi kérdések 

megbeszélése 
 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós helyszínek 

különböző korokból származó képi ábrázolásaival 
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 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 
 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző technikákkal 
  Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

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

 

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra  

27.3.4. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése és egyes 

szövegrészletek részletes megfigyelése 
 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 
 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 
 Egyes szereplők jellemzése 
 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 
 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

27.3.5. FOGALMAK 
Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, végkifejlet, helyszín, 
főszereplő, mellékszereplő 
 
 
 
TÉMAKÖR: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése 

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 
 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

27.3.6. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése, és egyes 

szövegrészletek részletes megfigyelése 
 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 
 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 
 Egyes szereplők jellemzése 
 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 
 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

5. OSZTÁLY-A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazásuk. 

A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolt használata 
egyszerűbb kommunikációs helyzetekben, a kommunikációs helyzetnek megfelelően. 

Az élőbeszéd tempóját megközelítő, folyamatos hangos és néma olvasás. 

Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. 

Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma fölismerése. 

Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása, elsősorban szóban. Történetmondás mindennapi 
személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban. 

Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról, szóban vagy írásban. 

A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. Az igealak szóelemeinek fölismerése. 

Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. 

Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése 
egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával. 

A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. 

Képesség a szókincs különböző rétegeiből származó szavak elkülönítésére nyilvánvaló esetekben, egyszerű köznapi 
vagy irodalmi szövegekben. 

Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában. 

Tájékozódás a könyvtárban és a vizuális, audiovizuális, elektronikus segédletek (Internet, CD-ROM stb.) körében. 

Szövegértés, különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos olvasása. Olvasási, szövegértési 
stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. 

Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb 
stratégiákkal való bővítése (szintézis, szelektív olvasás). 

Mesefajták, mesejellemzők. 

Műnemek és műfajok. 

Költői eszközök. 

Szülőhelyünk irodalmi emlékei. 

Verstan. 

Helyesírási alapelvek alkalmazása, mássalhangzó-törvények ismerete. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK AZ  5. ÉVFOLYAMON 
 

A pedagógia tudománya nagyon sok és sokféle tanulási és oktatási stratégiát ismer. Az oktatás 
meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, 
szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított 
gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai elvárásrendszere 
határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési módokat, oktatási módszereket, 
munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. A tanár irányít: tanulási 
folyamatokat, differenciálást, tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való 
folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: 
kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák kialakításában, 
az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában. Segíti tanítványait az 
egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló munkavégzés képességének 
kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék az irodalom örökérvényű alkotásainak 
folyamatosan változó jelentését, a jelentések megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv és 
irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez, iskolája 
programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási stratégia közül. A 
hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre 
szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a 
tanulóközpontú, kooperatív munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, 
s ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 2. szakaszának 1–2. évében (5–6. évfolyam) döntően a gamifikáció és a kooperatív tanulási-
tanítási technikák alkalmazása javasolt. A tematikus-motivikus tananyagszervezés lehetővé teszi, 
hogy a tanár-diák párbeszéd mellett kitüntetett szerepet kapjon a tanulócsoport tagjai között létrejövő 
párbeszéd, a csoportban kibontakozó kreatív alkotómunka, az önálló munkavégzés, tanulás 
kialakítása. 

 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a 
digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és interaktív 
módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, projektmunkák, 
drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A tanárközpontú és a 
diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a digitális módszereknek (IKT-
alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy órán belül is lehetséges. A frontális 
tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyamatot. 
Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, könyvheti 
események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú oktatásnak, azaz a 
különböző tanulási területek összekapcsolásának. 
Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, a 
szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi alkotások 
és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Meseírás, jelképek értelmezése 
fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; hagyományosan vagy digitális applikációkkal 
megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; előadások, stb. Irányított szempontok alapján 
szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek 
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használata (Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára, stb.).  

 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, a 
csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-
feldolgozás javasolt. 

Helyi tanterv 

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

1. évfolyam 

Matematika 
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A témakörök áttekintő táblázata: 1. évfolyam 
Témakör neve Javasolt óraszám 
Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 +  
Rendszerezés, rendszerképzés 4 + 10 
Állítások 4 +  
Problémamegoldás 4 +  
Szöveges feladatok megoldása 5 +  
Szám és valóság kapcsolata 10 +  
Számlálás, becslés 6 + 
Számok rendezése 6 + 4 
Számok tulajdonságai 9 +  
Számok helyi értékes alakja 5 + 
Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 + 
Alapműveletek értelmezése 10 + 6 
Alapműveletek tulajdonságai 8 + 2 
Szóbeli számolási eljárások 10 + 5 
Fejben számolás 9 + 6 
Alkotás térben és síkon 4 +8 
Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 +12 
Transzformációk 3 +6 
Tájékozódás térben és síkon 4 +8 
Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 9 +1 
Adatok megfigyelése 3 +6 
Valószínűségi gondolkodás 3 +6 
Összes óraszám: 136 + 34 

 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

27.3.7. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.8. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető tárgyakat, 

dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó tulajdonsággal 
jellemez; 

 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző tulajdonságait, 
elrendezését, helyzetét; 

 válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között; 

 felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak eltérő tulajdonságát; 

 folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező összes 
elemet; 

 azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket; 

 megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a tulajdonság 
tagadásával; 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint; 
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 adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő helyre kerültek-e; 
a hibás elhelyezést javítja; 

 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”, „egyik 
sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott elemeket: 
tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát; helyesen 
használja a logikai „nem” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis. 

27.3.9. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tárgyak, dolgok felismerése különféle érzékszervekkel, más érzékszervek kizárásával, például csak 

hallással, csak tapintással 

 Tárgyak, dolgok tulajdonságainak felismerése különféle érzékszervekkel, mások kizárásával 

 Két vagy több dolog különbözőségének és azonosságának felismerése egy vagy több szempont alapján 

 Közös tulajdonságok megfigyelése személyeken, tárgyakon, képeken, alakzatokon, jeleken 

 A tulajdonságok változásának felismerése 

 Rész-egész viszonyának vizsgálata tevékenységekkel 

 Adott elemek válogatása választott vagy megadott szempont szerint 

 Elkezdett válogatás során létrejövő halmazelemek közös tulajdonságának felismerése, megnevezése; 
címkézés, a válogatás folytatása 

 Megadott elemek egy tulajdonság szerinti kétfelé válogatása; a logikai „nem” használata a tulajdonság 
tagadására 

 Halmazok képzése tagadó formában megfogalmazott tulajdonság szerint, például nem piros 

 Konkrét tárgyak, készletek elemeinek halmazokba rendezése mozgásos tevékenységgel  

 Elemek elhelyezése halmazábrában 

 Tulajdonságok alapján igaz állítások megfogalmazása 

FOGALMAK 
tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem” 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „Mi változott?” játék tanulókon, tárgyakon, „Nézd csak! Mi változott?” kártyakészleten történő 

változtatások megfigyelése 

 „Varázszsákból” kívánt tulajdonságú plüssállat, forma, logikai lap, tapintható számjegy, betű kiválasztása 

 Activity-típusú játék különféle témakörökben mutogatással, rajzolással, körülírással 

 „Repül a…, repül a …” játék közös tulajdonság megfigyeléséhez 

 Játék tanító által készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tartalommal 

 Játék tanító által készített logikai kártyacsomaggal 

 „Kapuőr” útválasztó játék például: mozgással, logikai készletek elemeivel, számokkal, formákkal 

 Logikai lapokból „kígyó” készítése, a szomszédos elemek között 1-2-3-4 eltérő tulajdonsággal 

 Táblás stratégiai játék, logikai lapokkal 

 Tanulók, tárgyak válogatása hulahoppkarikán belülre és kívülre 

 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek válogatása; részhalmazra vezető válogatás esetén a dobozok 
egymásba helyezése tanulói ötlet alapján 
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TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

27.3.10. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.11. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát; helyesen 
használja a logikai „nem” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

 adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is; 

 sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint; 

 két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is;  

 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást; 

 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait; 

27.3.11.1. Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Saját eszközök, felszerelések számbavétele és rendben tartása 

 Barkochbázás konkrét dolgok kirakásával 

 Barkochbázás során felesleges kérdések kerülése, felismerése  

 Adott halmaz elemeinek rendszerezése a tanító irányításával 

 Különféle logikai készletek esetén (teljes rendszert alkotó legfeljebb 24 elemnél) a hiány felismerése a 
rendszerező tevékenység elvégzése után 

 Feltételeknek megfelelő alkotások felsorolása egyszerű esetekben: két feltétel esetén, kis elemszámú 
problémánál 

27.3.11.2. Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

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

 Barkochba játék különféle logikai készleteken többféle szabály szerint, például egyszerű barkochba, 
fordított barkochba, barkochba két elem egyszerre történő kitalálására, kapcsolati barkochba; ezek 
mindegyikének kipróbálása hazudósan is 

 „Királyos” játék logikai lapokkal párban: egy kiválasztott elem jelképezi a királyt; az egyik játékos olyan 
lapot választ, ami a királytól két tulajdonságban tér el, a másik játékosnak olyan lapot kell választania, ami 
a királytól és a társa által választott laptól is két-két tulajdonságban tér el; a következő körben szerepcsere; 
veszít, aki nem tud rakni 

 Két szempont szerint elemek táblázatba rendezése, hiányzó elem megtalálása 

 Öltöztethető papírbaba különböző öltözékeinek kirakása 

 Többgombócos fagylaltok összeállítása színes korongokkal 

 Különböző „vonatok” kirakása megadott színes rudakból 

 Adott feltételeknek megfelelő építmények, szőnyegezések színes rúddal 

 Piros-fehér-zöld csíkokból 3 sávos zászlók összeállítása 

 Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal  

TÉMAKÖR: Állítások  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 
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27.3.12. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.13. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „mindegyik”, „egyik 
sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságát; helyesen 
használja a logikai „nem” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket; 

 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó megfogalmazást; 

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat; 

27.3.14. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Konkrét tevékenységekhez kapcsolt köznyelvi és matematikai tartalmú kijelentések, állítások 

megfogalmazása adott helyzetről, személyekről, tárgyakról, dolgokról, képről, történésről, összességekről 
szabadon és irányított megfigyelések alapján 

 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások igazságának eldöntése 

 Egyszerű, lezárt hiányos állítások igazságának megítélése 

 Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy tévessé konkrét elemek, elempárok nevének, jelének 
behelyettesítésével, például személyek, tárgyak, színes rudak, formák 

FOGALMAK 
igaz-hamis 

27.3.14.1. Javasolt tevékenységek 
 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy alkotást (tárgyakból, színes 

rudakból, alakzatokból, számokból) úgy, hogy más ne láthassa; ezután az alkotásról mond mondatokat, 
ami alapján a többieknek is ugyanazt kell létrehozniuk; lehet kérdezni, ha nem elegendő a megadott 
információ; ha mindenki kész, ellenőrzik az alkotásokat 

 „Rontó” játék: logikai lapokból, számokból, formákból alkotott kiinduló halmaz elemeire igaz állítás 
megfogalmazása, ennek elrontása egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása az új halmazra, és 
így tovább 

 „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: állítások értékelése tárcsával, például zöld (mosolygós fej), ha 
igaz, piros (szomorú fej), ha hamis 

 „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy hiányos állítás változója egy doboz, amibe tárgyakat helyezve 
egészítjük ki a mondatot, majd döntünk az állítás igazságáról 

 „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon hiányos állítás, például „A hmm-hmm-nek négy lába van”; ha úgy 
helyezzük a papírcsíkot, hogy a lyukon keresztül egy kutya képe látszik, akkor igaz az állítás, ha egy rigó 
képe látszik, akkor hamis 

TÉMAKÖR: Problémamegoldás  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

27.3.15. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.16. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez; 

 az értelmezett problémát megoldja;  
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 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges feladatokat; 

27.3.17. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzetben megoldás keresése 

 Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 

 Egy- és kétlépéses cselekvéssor, műveletsor elvégzése visszafelé is 

 Ismert problémák, feladatok megoldása változatos formákban 

 Részvétel egy- és többszemélyes logikai játékban 

27.3.17.1. Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

27.3.17.2. Javasolt tevékenységek 
 „Boltos” játék frontálisan irányítva vagy párban vagy csoportban: a tanító egy bolt kirakatát rendezi be 

(valós tárgyakkal vagy képekkel), és megadja a termékek árait; a tanulók a kirakatot nézve vizsgálják a 
termékeket és azok árait, boltost és vevőt választanak, vásárolnak játékpénzekkel, adott feltételnek 
megfelelő különféle kifizetéseket gyűjtenek 

 Útvonal keresése térbeli és síkbeli labirintusokban 

 Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal, eszközökkel, például „kecske-farkas-káposzta”; 
„öntögetések”; „helycserélések” 

 Origamik készítése 

 Visszaemlékezés korábbi történések egymásutániságára a tanulók saját élményeivel kapcsolatban, játékok 
során vagy például az „Én elmentem a vásárba” című dal éneklésével 

 Cselekvéssor visszafelé lejátszása, például: megfordítható napi tevékenységek végzése oda-vissza, 
útvonalak bejárása, visszatalálás 

 Láncmesék lejátszása 

 Mesékben valamely cselekvés, körülmény változtatása esetén a következmények átgondolása: „Mi lenne, 
ha …”; Kalandválasztós történetek, például: Varró Dániel: Leprikónok átka 

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

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 

 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai, például: sudoku (kisebb méretű, állatokkal, növényekkel...), 
Lakótelepi panoráma, futoshiki (több-kevesebb sudoku), binary sudoku 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

27.3.18. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.19. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációt; 

 szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai ismeretei 
segítségével; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, szöveges feladatokat; 

 választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre; 

 önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget; 

 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre. 
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27.3.20. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Elmondott történés, helyzet értelmezése közösen eljátszással; megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal 

 Elmondott szöveges feladatok értelmezése közösen eljátszással, megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal 
tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal tanítói 
segítséggel 

 Szöveges feladatok megoldása a megjelenítésekről történő leolvasással 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése tanítói segítséggel 

 Kérdés értelmezése, a keresendő adatok azonosítása tanítói segítséggel 

 Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen egyszerűsített rajz, matematikai modell 
segítségével, például művelet, nyíldiagram, halmazábra, sorozat tanítói segítséggel 

 Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 

 Megoldás értelmezése az eredeti problémára, és ellenőrzés a szöveg szerinti szituációban 

 Nyelvileg és matematikailag helyes válasz megfogalmazása 

 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható szöveges feladatok megoldása tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi szituációkhoz, képekhez, képpárokhoz, adott matematikai 
modellhez, számfeladathoz 

27.3.21. FOGALMAK 
szöveges feladat, ellenőrzés, szöveges válasz 

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

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

 Adott szituációt leíró minél több mondat gyűjtése csoportban, például „A bal kezemben 2-vel több ceruza 
van, mint a jobb kezemben”, „A jobb kezemben 2-vel kevesebb ceruza van, mint a bal kezemben”, „Ha a 
jobb kezembe még 2 ceruzát veszek, akkor ugyanannyi lesz, mint a bal kezemben”, „Ha a bal kezemből 
leteszek 2 ceruzát, akkor ugyanannyi lesz, mint a jobb kezemben” 

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

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

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

27.3.22. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az elemszámok 
szerinti összehasonlításra; 

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat helyesen érti és alkalmazza 
a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat; 

 érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámával kapcsolatban 

 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében; 

 helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket; 

 megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és írásban. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban. 

27.3.23. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összemérése, összehasonlítása: kisebb, 

kevesebb, nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi  

 A mennyiség, darabszám megmaradásának érzékszervi tapasztalatok során történő tudatosítása 

 Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása párosítással (egy-egy értelmű leképezéssel): több, 
kevesebb, ugyanannyi relációk felismerése, megnevezése 100-as számkörben 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Szám jelének hozzákapcsolása az ugyanannyi viszonyban lévő mennyiségekhez 100-as számkörben 

 A mennyiségi viszonyok kifejezésére szolgáló szavak, jelek értése és használata szóban és írásban 

 Számok tulajdonságainak vizsgálata cselekvő tapasztalatszerzés alapján 

 Kis darabszámok felismerése összkép alapján ránézésre többféle rendezett alakban 

 Számképek felismerése többfelé bontott alakban is 20-ig 

 Számok többfelé bontása 20-ig 

 Tapasztalatszerzés a 100-as számkör számainak mérőszámként való megjelenéséről (például: 28, 28 dl, 
28 l, 28 kg; 64 tízes számszomszédjai, 64 cm, 60 cm-nél nagyobb és 70 cm-nél kisebb mennyiség; tízes 
csoportosítás érzékeltetése kirakással: 64 cm az 6 narancssárga rúd és 4 fehér kis kocka hosszúságú)  

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

27.3.23.1. Javasolt tevékenységek 
 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például „Ki a magasabb?”, „Melyik ceruza 

hosszabb?”, „Melyik színes rúd rövidebb a kisujjadnál?” 

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

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

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

 Mennyiség megmaradásának vizsgálata, például különböző alakú üvegekbe öntögetéssel 

 Darabszám megmaradásának vizsgálata, például ugyanannyi korong sűrűn egymás mellett és széthúzva; 
ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban 

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

 Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre becsomagolt apró tárgyakkal, az „ugyanannyik” 
elnevezése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék 

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

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

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

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

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

 Szőnyegezések színes rudakkal 

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

27.3.24. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- és kimér a 100-

as számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel 

27.3.25. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Meg- és leszámlálások egyesével 

 Számlálás során az utolsó számnév hozzákapcsolása az összességhez 

 Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, tízesével, ötösével, négyesével, hármasával 
oda-vissza 100-as számkörben eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, abakusz, pénz) és eszközök 
nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 100-as számkörben 

 Becslés szerepének, korlátainak megismerése 

 Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő mennyiség tulajdonságainak figyelembevétele 

 Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel 

 Becslések értékelése 

FOGALMAK 
számlálás 

27.3.25.1. Javasolt tevékenységek 
 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés számlálással, például „Hány lépés a tanteremtől az 

ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány harapással lehet megenni egy almát?” 

 „Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról indítva, tetszőleges „lépéssel”, például 60-tól 6-
osával visszafelé 

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

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

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

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

 Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatással 

TÉMAKÖR: Számok rendezése 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
27.3.26. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, a 
számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 100-as számkörben; 

 megnevezi a 100-as számkör számainak egyes szomszédjait 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása bontott alakban is: melyik nagyobb, mennyivel nagyobb 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Sorszámok ismerete, alkalmazása 

 Számvonal, számegyenes alkotása, rajzolása, a számok helyének jelölésével 100-as számkörben 

 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről  

 Számok, műveletes alakban megadott számok (például: 2+3; 10-3; 20:2, 5·2) helyének megkeresése a 
számegyenesen 100-as számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése 

 Számok helyének azonosítása számtáblázatokban 

 Számok helyének azonosítása 10×10-es táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

 Számok változásának követése 10×10-es táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

 Számok egyes, tízes szomszédainak ismerete, megnevezése 100-as számkörben 

27.3.27. FOGALMAK 
sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes számszomszéd 

27.3.27.1. Javasolt tevékenységek 
 Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a számokon növekvő, majd csökkenő sorban végigugrálás 

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

 Számvonal alkotása, például különféle színű gyufaskatulyákból, gyöngyökből 

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

 Lépkedések különféle, változatosan alkotott számvonalakon 

 Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 

 Sorszámok húzása várakozáshoz, például ki hányadik sorát olvassa egy versnek 

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

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

 „Vigyázz6!” játék  

 Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes irányok megfigyelése 

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

 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél kisebb” kérdések segítségével 
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TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

27.3.28. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.29. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

 számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 

 ismeri a római számjelek közül az I, V, X jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az ezekkel képzett 
számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 helyesen írja az arab számjeleket. 

27.3.30. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számok kifejezése művelettel megadott alakokban, például: 7+8, 21-6, 3·5 

 Párosság és páratlanság fogalmának alapozása tevékenységgel: párosítással és két egyenlő részre osztással 

 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő darabszámú csoportból kirakható számok 
megfigyelése különféle eszközökkel végzett csoportosítások, építések során 

 Háromszögszámok, négyzetszámok megfigyelése különféle eszközökkel végzett alkotások során 

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

 Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek egymáshoz való viszonya 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalálós játékokban 

 Számjelek olvasása, írása 

27.3.31. FOGALMAK 
számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

27.3.31.1. Javasolt tevékenységek 
 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból 

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

 „Korongforgatás” 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 Shut the box típusú játék két kockával 

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

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

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

27.3.32. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki 

 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 100-ig. 

27.3.33. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Csoportosítások, beváltások valahányasával különféle eszközökkel, például apró tárgyakkal, tojástartóval, 

színes rudakkal, pénzekkel, abakusszal 

 Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel 
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 Leltárak készítése az elvégzett tevékenységek alapján nem tízes számrendszerekben (főleg 3-asával, 4-
esével, 2-esével való csoportosítást követően)  

 Csoportosítások, beváltások tízesével különféle eszközökkel, például: apró tárgyak, tojástartó, 
építőkockák, pénzek, abakusz 

 Leltárak készítése 10-esével történő csoportosítások, beváltások után 

 Számok tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása és felismerése nem csak helyi érték szerint 
rendezett alakban  

 Számok írása, olvasása számrendszeres, azaz helyi értékes alakjukban, 100-as számkörben 

27.3.34. FOGALMAK 
csoportosítás, beváltás, bontott alak, tízes, egyes 

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

leltárkészítés 

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

 Csomagolások leltárak alapján 

 Csomagolások átlátszatlan és átlátszó csomagolással 

 Csoportosítások rajzolt képeken 

 Leltárak kiolvasása különböző csoportosítások (köztük tízesével is) után 

 Játék logikai készlettel: csoportosítás, beváltás, gyűjtött vagyon összehasonlítása (6 háromszög ér 1 
négyzetet, 2 négyzet 1 kört) 

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

 Tevékenységek Dienes-készlettel 

 Ismerkedés a szorobánnal 

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

27.3.35. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtartalmat és időt; 

 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a napot, a hetet, a hónapot, az évet; 

 ismer hazai pénzcímleteket 100-as számkörben; 

27.3.36. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Változatos mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

 Változatos mennyiségek közvetlen összemérése 

 Változatos mennyiségek összemérése közvetítő segítségével 

 Mérési módszerek megismerése 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott alkalmi egységekkel, például: arasz, lépés, 
pohárnyi, kanálnyi, tenyérnyi 

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

 Tapasztalatszerzés a mennyiségről mint az egység többszöröséről 

 Mérőszám fogalmának megértése  
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 Mennyiségek összehasonlítása; mennyivel nagyobb mennyiség, mennyivel kisebb mennyiség, hányszor 
akkora, hanyadrésze 

 Különböző mennyiségek mérése ugyanazzal az egységgel; annak megfigyelése, tudatosítása, hogy a 
nagyobb mennyiséget több egység teszi ki, a kevesebb mennyiséget kevesebb egység teszi ki 

 Azonos mennyiségek mérése különböző egységekkel; annak megtapasztalása, megfigyelése, hogy kisebb 
egységből több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, nagyobb egységből kevesebb teszi ki ugyanazt a 
mennyiséget 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése szabványmértékegységek közül a következőkkel: cm, dm, 
m; dl, l; kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról 

 Skálázott mérőeszközök készítése alkalmi egységekkel, használata tanítói segítséggel 

 Szabványos mérőeszközök használata 

 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok megismerése; időbeli relációt tartalmazó szavak értelmezése 

 Az időmérés egységeinek megismerése: óra, perc, másodperc 

 Egész órák és percek leolvasása különféle analóg és digitális órákról 

 Különböző hazai és külföldi pénzek címleteinek megismerése 100-as számkörben szituációs játékokban 

27.3.37. FOGALMAK 
összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, m, l, óra, nap, hét, hónap, év 

27.3.37.1. Javasolt tevékenységek 
 Különböző hangok összehasonlítása, például „Melyik hang hosszabb-rövidebb, magasabb-mélyebb, 

hangosabb-halkabb?” 

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

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

 Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, tyúklépéssel 

 Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, egyforma színes rudakkal 

 Mérőszalag készítése tenyér és ujj léptékekkel; színes rudak által meghatározott léptékekkel 

 Skálázott mérőedény készítése pohárnyi víz és többszörösének kiméréséhez 

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

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

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

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

27.3.38. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 helyesen értelmezi a 20-as számkörben az összeadást, a kivonást 

 hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges feladathoz; 

 értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal; 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 
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 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva  

 szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti; 

 szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 helyesen használja a műveletek jeleit; 

27.3.38.1. Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Összeadás és kivonás értelmezései darabszám és mérőszám tartalommal valóságos helyzetekben, 

tevékenységekkel, képpárokkal, képekkel, történetekkel  

 Összeadás, kivonás értelmezése mint hozzáadás és elvétel 

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

 Összeadás, kivonás értelmezése mint összehasonlítás: valamennyivel kevesebb, valamennyivel több 

 Kivonás értelmezése mint különbség kifejezése 

 Szorzás értelmezése tevékenységekkel egyenlő tagok összeadásaként 

 Többszörösök közötti kapcsolatok megértése a szorzás értelmezése alapján (pl. adott szám 4-szerese a 
számmal nagyobb az adott szám 3-szorosánál, adott szám 2-szeresének és 3-szorosának az összege a szám 
5-szöröse) 

 A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése összefüggéseik szerint: 2-5-10, 2-4-8, 3-6-9, 7 

 Osztás mint bennfoglaló osztás és mint egyenlő részekre osztás értelmezése tevékenységekkel (például: 
szituációs játékok, különböző eszközökkel való kirakások) 

 Maradékos bennfoglaló osztás értelmezése tevékenységek során  

 Szorzás és a kétféle osztás kapcsolatának értelmezése tevékenységek során előállított képek, majd 
megadott ábrák alapján 

 Egyenlővé tevés tevékenységekkel és számokkal 

 Történésről, kirakásról, képről többféle művelet értelmezése, leolvasása, lejegyzése 

 Műveletről kirakás, kép, szöveges feladat készítése; műveletek eljátszása, lerajzolása, szöveggel 
értelmezése 

 Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek megértése tanítói 
segítséggel 

27.3.39. FOGALMAK 
összeadás, kivonás 

27.3.39.1. Javasolt tevékenységek 
 Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének lejátszása konkrét dolgokkal, például gyümölcsökkel, 

virágokkal, gesztenyékkel 

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

 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal vállfamérlegen 

 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 

 Valós dolgok számának megállapítása szorzással, például azonos állatok lábainak száma 

 Szorzat kirakása színes rudakkal, szorzat leolvasása mérőszalag segítségével 

 Bennfoglaló osztás kirakása tárgyakkal, például ceruzák dobozolása vagy lufik osztogatása 

 Egyenlő részekre osztás lejátszása, például süteményekkel, cukorkákkal, korongokkal 

 „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 

 Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
27.3.40. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat 

 megold hiányos műveletet 

27.3.41. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Műveleti tulajdonságok megfigyelése változatos tevékenységek alapján: tagok, tényezők 

felcserélhetősége, csoportosíthatósága; összeg, különbség szorzása, szorzat széttagolása; például: 9+62 = 
62+9; 25-17+5 = (25+5)-17; 3·9 = 3·5 + 3·4 

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

 Hiányos műveletek és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében a művelet megfordításával is 
100-ig 

 Műveletekben szereplő számok változtatása közben az eredmény változásának megfigyelése 

 Műveletek közötti kapcsolatok megfigyelése és alkalmazása ellenőrzésnél 

27.3.41.1. Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

27.3.41.2. Javasolt tevékenységek 
 Szőnyegezések színes rudakkal 

 „Babos” játék összeadások és kivonások közti kapcsolatok megértéséhez, például a tanuló bal kezében 5 
babszem van, jobb kezében 6; bal és jobb kéz egymás mellé téve „5+6 az ugyanannyi, mint 11”, a két kéz 
keresztbe téve „6+5 az 11”, a bal kéz hátra téve „11-5 az 6”, bal kéz visszahozása után a jobb kéz hátra 
téve „11-6 az 5” 

 „Hajtogató” segítségével a szorzótáblákon belüli és a szorzótáblák közti összefüggések felfedezése: 
10×10-es négyzetrács hajtogatása a vonalak mentén, például 6×8-as téglalap hajtogatása után, 
félbehajtással 3×8 vagy 6×4, majd újabb félbehajtással 3×4, 6×2 vagy 3×4 

 Lépegetések számegyenesen, például 16-tól 35 lépés, 35-től 16 lépés 

 Színes rudak egymás mellé fektetésével a tényezők felcserélhetőségének tapasztalása, például 7 lila rúd = 
6 fekete rúd: egymás után vonalba („hosszúságuk” érzékeltetése) és egymás mellé szőnyegezve 
(„területük” érzékeltetése) 

 Négyzetrácson kertek bekerítése 

 Műveletsor lejátszása egymás mellé állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a műveletsor 
visszafelé való lejátszása 

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

27.3.42. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

27.3.43. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 100-as számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 100-as számkörben 

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

 Tízesátlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re pótlások alkalmazásával 

 10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, kivonása a 10-nél kisebb számokra vonatkozó 
összeadással, kivonással való analógia alapján 

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

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

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

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

 Szorzatok, hányadosok kiszámolása ismert szorzatokhoz való viszonyítással 

27.3.43.1. Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

27.3.43.2. Javasolt tevékenységek 
 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz való hozzáillesztésével, 

például sötétkék színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az analógiák megfigyelése 

 Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével 

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

 Számképek felidézése, számok különböző tagolásainak megválasztása számolási eljárások során 

 Tojástartóval a 10-re pótlás és tízesátlépés lejátszása 

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

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

TÉMAKÖR: Fejben számolás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

27.3.44. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.45. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 fejben pontosan összead és kivon a 20-as számkörben; 

27.3.46. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, begyakorlása eszközökkel; az eszközök szükség szerinti 

használata feladatok megoldása során 

 Fejben számolás 20-as számkörben 

 Összeadás és kivonás kerek tízesekkel a 100-as számkörben 

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

 Összeadás és kivonás teljes kétjegyűekkel és egyjegyűekkel a 100-as számkörben 

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

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

 A szorzó- és bennfoglaló táblákon belüli kapcsolatok alapos megismerése, megértése tevékenységek, 
ábrák segítségével, és számolás a felfedezett összefüggések alkalmazásával  
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 A szorzó- és bennfoglaló táblák közti kapcsolatok alapos megismerése, megértése tevékenységek, ábrák 
segítségével, és számolás a felfedezett összefüggések alkalmazásával 

 A 2-es, 5-ös, 10-es, 3-as, 4-es, 9-es szorzó- és bennfoglaló táblák eseteinek emlékezetből való felidézése 
tízszeresig 

 A 6-os, 7-es, 8-as szorzó- és bennfoglaló táblák eseteinek kiszámolása valamilyen számolási eljárás 
segítségével fejben tízszeresig 

 100-as számkörben szorzatok, hányadosok kiszámolása ismert szorzatokhoz való viszonyítással 

27.3.47. FOGALMAK 
kerek tízes 

27.3.47.1. Javasolt tevékenységek 
 „Boltos játék” 

 „25 vagy semmi” játék párban 

 „Számfuttatás” játék 

 Láncszámolások 

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

 „Hajtogató” 

 Egy képről többféle művelet olvasása 

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

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

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

27.3.48. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból; 

 minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat; 

 sormintát, síkmintát felismer, folytat; 

 alkotásában követi az adott feltételeket; 

27.3.49. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Építés térbeli építőelemekből, testekből szabadon, másolással, megadott feltétel szerint 

 Építés egyszerűbb nézetek, egyszerűbb alaprajzok alapján 

 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, megadott feltétel szerint: kirakások mozaiklapokkal, nyírás, tépés, 
hajtogatás, alakzatok határvonalainak elkészítése pálcákból, rajzolás (szabad kézzel, vonalzóval, 
alaklemezzel) 

 Sokszögek előállítása nyírással, hajtogatással, pálcikákkal, gumikarika kifeszítésével, vonalzós rajzolással 
adott feltételek szerint 

 Sorminták, terülőminták kirakása és folytatása síkban, térben 

 Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben és síkban (például: építéssel, kirakással, nyírással, 
hajtogatással, festéssel), és szükség szerint a szimmetria meglétének ellenőrzése választott módszerrel 
(például: tükör, hajtogatás) 
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 Adott feltételeknek megfelelő többféle alakzat, minta előállítása 

27.3.50. FOGALMAK 
27.3.50.1. - 
27.3.50.2. Javasolt tevékenységek 

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

 „Szobasarok” cipősdobozból, belehelyezett játék megvilágítása 3 irányból, árnyékok megfigyelése 

 „Szobasarok” négyzethálós falaira rajzolt árnyékok alapján építés színes rudakból 

 Kirakások mozaiklapokból, logikai készlet elemeiből 

 Rövid ideig látott képről másolat készítése a vizuális memória fejlesztésére 

 „Telefonos játék” 

 Papírharmonika hajtása, a hajtások szélén nyírások, a papírlap szétnyitása után az ismétlődő minta 
megfigyelése, például egymás kezét fogó gyerekek 

 Terítő, hópehely készítése hajtogatott papírból való nyírással 

 Geometriai fejtörők, például tangram, gyufarejtvények 

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

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

27.3.51. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhető tárgyakat, 

dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal rendelkező összes 
elemet; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott elemeket: 
tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat; 

 megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon megfigyelt 
tulajdonságokat; 

 megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
27.3.52. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Válogatások előállított vagy megadott testek között szabadon 

 Testek és síkidom modellek megkülönböztetése 

 Testek jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: sík vagy görbe felületek, „lyukas 
– nem lyukas”, „tömör”, „bemélyedése van”, „tükrös”  

 Sokféle alakú testek közül a gömb és a szögletes testek kiemelése érzékszervi tapasztalatok alapján 

 Sokszöglapokkal határolt testek lapjainak, éleinek, csúcsainak megfigyelése 

 Egyszerű, sokszöglapokkal határolt test lapjainak megszámlálása 

 Téglatest lapjainak megszámlálása 

 Válogatások előállított vagy megadott síkidomok között szabadon 

 Síkbeli alakzatok jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: egyenes vagy görbe 
határvonalak, „lyukasság”, „szögek beugrása”, „tükrösség” 
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 Sokféle alakú síklapok közül a körlap és a sokszögek kiemelése 

 Sokszögek előállítása során az oldal és csúcs szavak megismerése, használata 

 Sokszögek oldalainak és csúcsainak megszámlálása  

 Sokszögek elnevezése oldalak és csúcsok száma szerint 

 Háromszögek, négyszögek, körlapok felismerése, kiválogatása, megnevezése 

 Téglalap oldalainak és csúcsainak megszámlálása 

 Téglalap átlóinak és tükör tengelyeinek megfigyelése 

 Sokszögek közül a nem négyzet téglalapok és négyzetek kiválogatása 

27.3.53. FOGALMAK 
körlap, háromszög, négyszög, téglalap, négyzet 

27.3.53.1. Javasolt tevékenységek 
 Olyan tárgycsoportban végzett válogatás, ami lehetőséget ad több szempont szerinti válogatásra (például: 

anyaguk szerint, színük szerint, alakjuk szerint); a figyelem ráirányítása a tárgyak alakja szerinti 
válogatásokra 

 Különféle hétköznapi tárgyak körülrajzolása, például plüssmackó, gumilabda, olló, dobókocka, kulcs; a 
körülrajzolások tapasztalatainak megbeszélése 

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

 Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső játékok kézbe fogható síkidomokkal 

 Két téglatest összeragasztása „L” alakba, az „L” alakú test lapok szerinti borítása színes papírral, a 
keletkező lapok számlálása 

 Síkidomok, testek alkotása például szívószálakból és madzagból, hurkapálcából és gyurmából 

 Háromszögek készítése különféle hosszúságú szívószáldarabokból, például: 3 cm, 6 cm, 5 cm; 3 cm, 6 
cm, 9 cm (!); 3 cm, 6 cm, 10 cm 

 Négyszögek készítése szívószálból, annak megfigyelése, hogy az oldalak hosszúsága nem határozza meg 
az alakot 

 Négyszögek készítése szívószálból úgy, hogy két-két szívószál hossza egyenlő (színe azonos); a felfűzés 
sorrendjének változtatásával többek között a szomszédos és szemközti oldalak fogalmának megértése 

 Szöges táblán alakzatok kifeszítése gumikarikával megadott minta alapján vagy megadott feltétel szerint 

 Különféle ponthálókon, rácsokon alakzatok másolása megadott minta alapján vagy rajzolás megadott 
feltétel szerint 

TÉMAKÖR: Transzformációk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

27.3.54. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról; 

 felismeri a szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon; 

 megrajzolja hálón, sablonnal, másolópapír segítségével alakzat tükörképét; 

 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát; 

27.3.55. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Szimmetriák, tükörképek megfigyelése a természetes és az épített környezetben térben és síkban 

 Tárgyak, építmények, képek tükörképének megfigyelése térben, síkban tükör segítségével 

 Tárgyak, építmények, képek tükörképének kirakása, előállítása különböző tevékenységek során; a kapott 
alakzat ellenőrzése tükör segítségével 
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 Síkbeli alakzatok tükörtengelyeinek keresése tükörrel, hajtogatással 

 Alakzatok eltolt képének előállítása térben és síkban mozgással, mozgatással, másolópapír segítségével 

 Sor- és síkminták készítése eltolással és tükrözéssel 

27.3.56. FOGALMAK 
tükörkép 

27.3.56.1. Javasolt tevékenységek 
 „Tükörjáték” során a pár egyik tagja az eredeti, a másik pedig a tükörkép 

 Építések, mozgatások úgy, hogy a két kéz egyszerre ugyanazt csinálja egymás tükörképeként 

 Szimmetria tengelye szerint két különböző színnel színezett szív vizsgálata tükörrel; megadott ábrák 
vizsgálata, „Előállítható-e az adott szív és tükör segítségével az ábra? Ha igen, akkor hogyan?” 

 Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír másik felének ráhajtása, a papír szétnyitása, a készült 
minta kiegészítése 

 Összehajtott papírból alakzat kivágása 

 Összehajtott papírra rajzolt alakzat határvonalainak átbökése gombostűvel 

 Néhány kirakott logikai lap (színes rúd) tükörképének megépítése függőleges tengelyre nézve, vízszintes 
tengelyre nézve (ahogy a tóban látszik) 

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

27.3.57. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.58. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon; 

 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyreFEJLESZTÉSI FELADATOK 

ÉS ISMERETEK 

 Irányokat, távolságokat jelölő szavak jelentésének megismerése térben és síkban tevékenységekkel és 
játékos szituációkkal 

 Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek nagymozgásokkal 

 Útvonalak bejárása utánzással; az útvonal tudatosítása 

 Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből 

 Téri tájékozódás mozgással, tárgyak mozgatásával  

 Függőleges és vízszintes síkon való tájékozódás tárgyak elhelyezésével, mozgatásával, például „fölé”, 
„alá” többféle értelmezése 

 Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező szavak jelentésének megismerése játékos tevékenységekkel 

 Irány és állás megfigyelése, követése az olvasáshoz, íráshoz kapcsolódva 

 Hely meghatározása sakktáblán 

 Tájékozódás négyzethálón 

27.3.59. FOGALMAK 
jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb, közelebb 

27.3.59.1. Javasolt tevékenységek 
 „Hideg-meleg” játék kincskeresésre 

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

 „Telefonos” játék logikai lapokkal, mozaiklapokkal, színes rudakkal 

 „Különbségkereső” játék párban: két tanuló hátára ragasztott egy-egy kép közötti különbségek megtalálása 

 Ismert útvonal leírása szóban, például: „Hogyan jutsz az iskolából a játszótérre?” 

 Bekötött szemű gyerek irányítása adott célhoz, a célban a kendő levétele után azonos úton visszatalálás a 
kiindulópontra 

 Szituációs játékban színházjegyek, mozijegyek alapján ülőhelyek megtalálása 

 „Vándorvezér” játék sakktáblán, például „f4-ről 2 mezőt felfele lépve hova jutunk?” 

 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok megadásával, melynek során különböző formák rajzolódnak 
ki a négyzethálón, például 2 lépés fel, 3 lépés balra... 

 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés diktálása társnak 

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

27.3.60. A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
27.3.61. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében; 

 megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közötti egyszerű 
viszonyokat, kapcsolatokat; 

 megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához sorozatot 

 tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat; 

 elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges kezdőponttól is; 

 ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint megkezdett 
sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat; 

 tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot;  

 felismer kapcsolatot elempárok tagjai között; 

 szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat;  

 a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját szavaival. 

27.3.62. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adott viszonyban lévő, adott összefüggésnek megfelelő párok keresése 

 Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, síklapok között megjelenő kapcsolatok megfigyelése, 
felfedezése 

 Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok felfedezése, jellemzése 

 A problémákban szereplő adatok viszonyának felismerése, például: időrend, nagyságviszonyok, 
változások, egyenlőségek 

 Megfigyelt kapcsolatok megfordítása, például Anna alacsonyabb, mint Berci, Berci magasabb, mint Anna 

 Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése nyíllal 

 Sorozatok képzése tárgyakkal, mozgással, hanggal, valamilyen logikai készlet elemeivel, számokkal 

 Összefüggések keresése egyszerű sorozatok elemei között 

 Sorozat alkotása közösen értelmezett szabály szerint 

 Tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott egyszerű periodikus sorozatok folytatása 

 A mindennapi életünkből jól ismert periódusok megfigyelése: évszakok, hónapok, hetek napjai, napszakok 
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 Elkezdett sorozatok, táblázatok egyszerű szabályának felismerése 

 Megkezdett egyszerű szabályú sorozat folytatása mindkét irányban 

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

 Gépjátékok szabályának felismerése 

 Gépjátékokban több eset kipróbálása után elempárok, elemhármasok hiányzó elemének megtalálása 

 Megfigyelt szabály alapján további elempárok, elemhármasok alkotása 

 Sorozatban, gépjátékokban, táblázatban felismert összefüggés megfogalmazása saját szavakkal 

 Felismert kapcsolatok, összefüggések, szabályszerűségek szóbeli kifejezése 

 Sorozatok, szabályjátékok alkotása 

27.3.63. FOGALMAK 
szabály, sorozat, növekvő, csökkenő, kapcsolat, számpár 

27.3.63.1. Javasolt tevékenységek 
 Kakukktojás-kereső játékok 

 „Mi változott?” játék 

 Ismétlődő mozgásos cselekvések, például tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, ugrás, guggolás, 
tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, ugrás, guggolás... 

 Alakzatokkal kirakott periodikus sorozat lejátszása, például 2 háromszög, 1 kör ismétlődik; a háromszögre 
tapsolunk, a körre dobbantunk 

 Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 

 Sorozatok kirakása szöges táblán kifeszített alakzatokkal 

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

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

 Több gyerek közötti kapcsolati háló megjelenítése rámutatással; a mutatás lejegyzése nyilakkal; például 
mindenki mutasson az idősebbre 

 „Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított gépekkel 

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

27.3.64. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 adatokat gyűjt a környezetében; 

 adatokat rögzít későbbi elemzés céljából; 

27.3.65. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése 

 Tevékenységek során kapott adatok lejegyzése 

 Közös tevékenységek során szerzett adatok alapján egyszerű diagram készítése kirakással, rajzzal 

 Egyszerű diagramról adatok, összefüggések leolvasása közösen 

 Egyenlő adatok keresése, legkisebb, legnagyobb kiválasztása 

27.3.66. FOGALMAK 
adat 

27.3.66.1. Javasolt tevékenységek 
 „Tornasor” játék: a tanulók oszlopokba rendeződnek valamilyen szempont szerint, például ki melyik 

hónapban, évszakban született; mekkora a lábmérete, kisujj mérete; hány betűből áll a neve 
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 Versenyek eredményének feljegyzése, például „Ki tud több gyufaszálat egyesével felvenni a földről egy 
perc alatt?”; a versenyzők eredményének rögzítése négyzethálós papíron 

 Saját testméretek mérése, a kapott adatok elemzése, például fejkörfogat lemérése fejdísz készítéséhez 
papírcsíkkal, majd a papírcsíkok felragasztása függőlegesen egymás mellé; helyből távolugrás lemérése 
spárgával, spárgák felragasztása 

 Sajtos dobozokból oszlopdiagram építése, például „Kedvenc reggeli italod” 

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

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

 tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen  

 megítéli a „biztos”, „lehetetlen eseményekkel kapcsolatos állítások igazságát; 

 a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét összeveti a megfigyelt 
előfordulásokkal. 

27.3.68. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Részvétel valószínűségi játékokban; intuitív esélylatolgatás, tippek megfogalmazása 

 Valószínűségi kísérletek végzése, események megfigyelése 

 Játékos tapasztalatszerzés a véletlenről, a biztosról és a lehetetlenről 

 „Biztos”, „lehetséges, de nem biztos” és „lehetetlen” események megfigyelése kísérletek során 

 Véletlen események bekövetkezéseinek összeszámlálása, ábrázolása különféle módokon, például: 
strigulázással, diagrammal, táblázatba rögzítéssel 

 A „biztos” és „lehetetlen” cáfolata ellenpélda mutatásával 

27.3.69. FOGALMAK 
véletlen; „biztos”, „lehetetlen”  

27.3.69.1. Javasolt tevékenységek 
 „Kukás” játékok 

  „Macska-egér harc” játék: 20 mezőből álló pályán haladnak a bábuk, az egér indul, 1-2-3-4-es dobásokra 
haladhat a dobott értéknek megfelelően, a macska pedig 5-6-os dobásra; utoléri-e a macska az egeret, 
mielőtt az egér a 20-as mezőn lévő egérlyukba ér? 

 „Teknős és nyúl” játék: 20 mezőből álló pályán haladnak a „versenyzők”; teknős 1-2-3-4-es dobásra 
mozdul, nyúl 5-6-ra; az nyer, aki hamarabb ér célba 

 Tippelős feladat: a tanulók házi kedvencei nevének felírása cetlikre; fajonkénti csoportosításuk (kutya, 
macska, akvárium stb.); a csoportosítás alapján oszlopdiagram készítése; a cetlik kalapba gyűjtése, majd 
húzás a kalapból; húzás előtt az oszlopdiagram jellemzőinek figyelembevételével tippelés, hogy milyen 
állat nevét húzzuk majd ki a kalapból 

 Valószínűségi kísérletek, például: 3 piros, 3 kék golyó közül 3 golyó húzása, majd 1 piros és 5 kék golyó 
közül 3 golyó húzása; „Melyik esetben könnyebb 3 egyformát húzni?”, „Tippelj!”, „Végezz 20-20 
kísérletet!” 

 Kockákra számokat írunk a szabályostól eltérő módon, például 1; 2; 2; 3; 3; 4; játék ezekkel a kockákkal 
(Sárkányok erdeje játék) 
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Helyi tanterv – javaslat 

Halászy Károly Általános Iskola 

5. évfolyam 

Matematika 
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Matematika helyi tanterv 5. osztály 

 
 A matematika kerettanterv tananyaga, követelményrendszere alapvetően nem változott. 

Ugyanazok a témakörök és tartalmak jelennek meg, mint az előzőben, az óraszámokkal lehet a 
hangsúlyokat áthelyezni. 
 

 A heti 4 órát elegendőnek tartjuk a tananyag megtanításához. 
 

 A kerettanterv óraterve, az óraszámok tananyaghoz rendelése 5-6%-ot hagy szabadon, ez elegendő is 

 
 
 

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5. ÉVFOLYAM 
 

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

27.4. 5–6. évfolyam 
Az 5–6. évfolyam tanulás módszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, tevékenykedtető, 
felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását jelentő tanulási módszerek között. 
Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az eszközök használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok 
értelmezése, rendszerezése, néhány területen az általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. 
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A kezdeti, saját szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat 
megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és az érvelés 
igénye. 
Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; Matematikai 
logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; Alapműveletek természetes 
számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális 
számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek tizedes törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; 
Egyszerű szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Sorozatok; Mérés és mértékegységek; 
Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A 
témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, hanem megjelenik 
más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel 
megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása során alkalmazható modellek köre is. 
A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is 
támogatják. 
 
Órakeret: 
Az 5–6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 + 16 óra.  
136 +8 óra évfolyamonként, azaz mindkét évfolyamon heti 4 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám a 
kerettanterv 

alapján 

Óraszám a 
helyi 

tantervben 
5. 

évfolyamon 

Óraszám a 
helyi 

tantervben 
6. 

évfolyamon 
Halmazok 10 5 5 
Matematikai logika, kombinatorika 10 5 5 
Természetes számok halmaza, 
számelméleti ismeretek 20 8 12 

Alapműveletek természetes számokkal 16 12 4 
Egész számok; alapműveletek egész 
számokkal 18 12 6 

Közönséges törtek, tizedes törtek, 
racionális számok 18 9 + 2 9 

Alapműveletek közönséges törtekkel 18 10+3 8+2 
Alapműveletek tizedes törtekkel 14 8 + 3 6+2 
Arányosság, százalékszámítás 20 5 15 
Egyszerű szöveges feladatok 20 8 12 
A függvény fogalmának előkészítése 10 4 6 
Sorozatok 8 4 4 
Mérés és mértékegységek 16 10 6 +1 
Síkbeli alakzatok 18 10 8 +2 
Transzformációk, szerkesztések 20 6 14 
Térgeometria 16 10 6+1 
Leíró statisztika 10 5 5 
Valószínűség-számítás 10 5 5 

Összes óraszám: 272 +16 136 +8 136+8 
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Tematikai egység címe 

 Órakeret 
kerettanterv 

alapján 
órakeret a  

5-6.évfolyamra 
(95 %) 

helyi tanterv helyi tanterv  

5. évfolyam 
órakerete 

heti 4 órára 

6. évfolyam 
órakerete 

heti 4 órára 

I. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, 
gráfok 

20 10 10 

1. Halmazok 
 10 5 5 

2. Matematika logika, 
kombinatorika 

10 5 5 

II. Számtan, algebra 144 80 76 
1. Természetes számok 
halmaza, számelméleti 
alapismeretek 

 
20 

8 12 

2. Alapműveletek 
természetes számokkal 

16 12 4 

3.  Egész számok, 
alapműveletek egész 
számokkal 

 
18 

12 6 

4. Közönséges törtek, 
tizedes törtek, racionális 
számok 

 
18 

9  9 

5. Alapműveletek 
közönséges törtekkel 

18 10 8 

6. Alapműveletek tizedes 
törtekkel 

14 8  6 

7. Arányosság, 
százalékszámítás 

20 5 15 

8. Egyszerű szöveges 
feladatok 

20 8 12 

III. Függvények, az analízis 
elemei 

18 8 10 

1.  A függvények 
fogalmának előkészítése 

10 4 6 

2. Sorozatok 8 4 4 
IV. Geometria 70 36 38 
1. Mérések és 
mértékegységek 

16 10 6  

2. Síkbeli alakzatok 18 10 8  
3. Transzformációk, 20 6 14 
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5. 

5.osztály 
I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 
1. Halmazok, számhalmazok 

 Elemeket halmazba rendez adott szempont (ok) szerint. 

 Részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol. 

 Véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), közös részét (metszetét), egyesítését (unióját) 
képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 Számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 
 
2. Matematikai logika, kombinatorika 

 Igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 Tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít; 

 A logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza. 

  Igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 Összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges 
módszereket. 

II. Számtan, algebra 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

 Érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 Ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a 
hétköznapi helyzetekben; 

2.   Alapműveletek természetes számokkal 

 Írásban összead, kivon és szoroz; 

 Ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben, 
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 A műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti; 

 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 
megfelelő tervet készít; 

 A fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok 
ellenőrzéséhez számológépet használ. 

3.  Egész számok. Alapműveletek egész számokkal 

 Meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

szerkesztések 
4. Térgeometria 16 10 6 
V. Statisztika, valószínűség 20 10 10 
1. Leíró statisztika 10 5 5 
2. Valószínűség számítás 10 5 5 

összesen:   
 

272 
 

136 
 

136 
Ismétlés, számonkérés 
Szabad órakeret (5 %) 

 
16 

 
8 

 
8 

összesen: 
 

288 

 
144 

 
144 
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 Ismeri az egész számokat. 

 Két 20-nál kisebb egész számot össze tud adni, ki tud vonni, szorozni és osztani tudja természetes 
számokkal. 

4.  Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 
 

 Ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 Érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 
 

 El tudja végezni az összeadás és a kivonás műveletét az egészek és a törtek körében. 

 El tudja végezni a szorzás, osztás műveletét az egészek és a törtek körében (tört szorzása, 
osztása egész számmal, 0 szerepe a szorzásban, osztásban). 

 
6. Alapműveletek tizedes törtekkel 
 

 El tudja végezni az összeadás, kivonás műveletét az egészek és a törtek körében. 

 El tudja végezni a szorzás, osztás műveletét az egészek és a törtek körében (tört szorzása, osztása 
egész számmal, 0 szerepe a szorzásban, osztásban). 

 Tud szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

 Ismeri és alkalmazza a műveleti tulajdonságokat, a helyes műveleti sorrendet. 

 Képes a műveletek eredményeinek előzetes becslésére, ellenőrzésére, kerekítésére. 

 Ismeri a véges és végtelen szakaszos tizedes törtek fogalmát. 

 Ismeri a szabványmértékegységeket és átváltásukat: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, 
tömeg. 

 
7. Arányosság 

 Képes egyszerű arányos következtetések elvégzésére.  

 Képes a mindennapi életben felmerülő, egyszerű arányossági feladatok megoldására 
következtetéssel. 

 

8. Egyszerű szöveges feladatok 

 Képes egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek feldolgozására, 
szöveges feladatok megoldása. 

 
III.  A függvények, az analízis elemei 
1.A függvények fogalmának előkészítése 

 Képes táblázat hiányzó elemeinek pótlására ismert vagy felismert szabály alapján, a pontpárokat 
ábrázolni tudja grafikonon. 

 Tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 
koordinátáit leolvassa. 

2.  Sorozatok 
 Sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 Néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 
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IV. Geometria 
1. Mérés és mértékegységek 

 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit, 
használja azokat mérések és számítások esetén; 
 

2. Síkbeli alakzatok 
 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri, 

csoportosítja azokat. 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 
3. Transzformációk, szerkesztések 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos 
egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

 
4. Térgeometria 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, 
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

V. Leíró statisztika 
1. Leíró statisztika 

 Képes az adatok tervszerű gyűjtésére, rendezésére.  

 Képes egyszerű diagramok értelmezésére, készítésére. 

 Megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 
forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

2. Valószínűség számítás 

 Valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi, 
valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 

A fejlesztés várt eredményei összesítve 5. osztály 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

 Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felírása. 
Számtan, algebra 
 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték felírása.  
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 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes 
arányosság felismerése, használata. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó 
szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések felírása 
szimbólumokkal). 

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. 
Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 
használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány 
tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A körző, 
vonalzó célszerű használata. 

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező 
merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete  

 Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása. 
Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 
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5.osztály 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 
10 

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 nevelési-
fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív 
használatának fejlesztése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 
Kommunikáció fejlesztése.  
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 óra 

Ismeretek, tanulási eredmények Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Elemek elrendezése, 
rendszerezése adott szempont(ok) 
szerint. 
Részhalmazokat konkrét 
esetekben felismer és ábrázol. 

A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos 
figyelem kialakítása, fejlesztése.  

Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

Halmazábra készítése 

 

Véges halmaz kiegészítő halmazát 
(komplementerét), véges 
halmazok közös részét (metszetét), 
egyesítését (unióját) képezi és 
ábrázolja konkrét esetekben; 

Számokat, számhalmazokat, 
halmazműveleti eredményeket 
számegyenesen ábrázol. 

Halmazok közös részének és egyesítésének 
megállapítása ábrázolás segítségével. 

Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 

Digitális kultúra: 
könyvtárszerkezet a 
számítógépen. 
 

2. Matematikai logika, kombinatorika 5 óra 
Igaz és hamis állításokat fogalmaz 

meg; 

Tanult minták alapján néhány 
lépésből álló bizonyítási 
gondolatsort megért és önállóan 
összeállít; 

A logikus érvelésben a matematikai 
szaknyelvet következetesen 
alkalmazza társai meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok megoldása 
során alkalmazza az összes eset 
áttekintéséhez szükséges 
módszereket. 

  

Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy 
hamis) megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

Nyitott mondatok igazsághalmazának 
megtalálása próbálgatással 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály 
számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 
használata 

Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, 
társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba 
rendezése mindennapi életből vett példákkal 

Néhány számkártyát tartalmazó készlet 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
szövegértés, 
szövegértelmezés, 
lényegkiemelés 
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elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok 
alkotása 

Az összes eset előállítása során rendszerezési 
sémák használata: táblázat, ágrajz, 
szisztematikus felsorolás  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 
- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, egyesítés, közös rész, számegyenes, „igaz”, 
„hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 
lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

II. Számtan, algebra 
Órakeret 

84 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi 
érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a mindennapi életben 
(hőmérséklet, adósság). 
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése. 
Számok 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 
tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, 
tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, osztás 
egyjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 
becslés, 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 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 12 óra 
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
Érti és alkalmazza a számok 
helyi értékes írásmódját nagy 
számok esetén; 

Ismeri a római számjelek közül 
az L, C, D, M jeleket, felismeri 
az ezekkel képzett számokat a 

Számok helyi értékes írásmódjának megértése 
különböző alapú számrendszerekben csoportosítást, 
leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó 
feladatokon keresztül 

Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy 
számok esetében 

Természetismeret: 
Magyarország 
lakosainak száma. 
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hétköznapi helyzetekben; 

 

Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: 
I, V, X, L, C, D, M 

2.   Alapműveletek természetes számokkal  12 óra 
Írásban összead, kivon és 
szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 
műveleti sorrendre és a 
zárójelezésre vonatkozó 
szabályokat fejben, írásban és 
géppel számolás esetén is a 
racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 
ismeretében ellenőrzi 
számolását, a kapott eredményt 
ésszerűen kerekíti; 

A gyakorlati problémákban 
előforduló mennyiségeket 
becsülni tudja, 
feladatmegoldásához ennek 
megfelelő tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban 
végzendő műveleteken 
túlmutató számolási 
feladatokhoz és azok 
ellenőrzéséhez számológépet 
használ. 

Számkörbővítés; fejben számolás százezres 
számkörben kerek ezresekkel; analógiák 
alkalmazása 

Természetes számok összeadása, kivonása és 
szorzása írásban 

Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes 
számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes 
számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a 
hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 
szabályok ismerete és helyes alkalmazása fejben, 
írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának 
felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 
felírása 

A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek 
becslése 

 

Természetismeret:  
összehasonlítás, 
számolás földrajzi 
adatokkal 

3.  Egész számok. Alapműveletek egész számokkal 15 óra 
Meghatározza konkrét számok 
ellentettjét, abszolút értékét; 

Ismeri az egész számokat. 

 

 

Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint 
alatti mélység, fagypont alatti hőmérséklet 

Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása 
számegyenesen. Ellentett, abszolút érték fogalmának 
ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, 
ábrázolások alapján a számkörbővítés során 

Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának 
felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 
felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek 
becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; ésszerű kerekítés 

Természetismeret; 
hon- és 
népismeret:  
Földrajzi adatok 
vizsgálata.  
 
Történelem:  

időtartam 
számolása 
időszámítás 
előtti és 
időszámítás 
utáni történelmi 
eseményekkel. 

4.  Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 9 óra 
Ábrázol törtrészeket, 
meghatároz törtrészeknek 
megfelelő törtszámokat; 

Érti és alkalmazza a számok 
helyi értékes írásmódját tizedes 

Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő 
törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

Ének-zene:  
a törtszámok és a 
hangjegyek 
értékének 
kapcsolata. 
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törtek esetén; 

 

Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

Számok ábrázolása számegyenesen 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 5 óra 
Összeadás, kivonás az egészek 
és a törtek körében. 

Szorzás, osztás az egészek 
és a törtek körében (tört 
szorzása, osztása egész 
számmal, 0 szerepe a 
szorzásban, osztásban). 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, 
ábrázolások alapján 

Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek 
körében 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 
szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 8 óra 
Összeadás, kivonás az egészek 
és a törtek körében. 
Szorzás, osztás az egészek és a 
törtek körében (tört szorzása, 
osztása egész számmal, 0 
szerepe a szorzásban, 
osztásban). 
 

Számolási készség fejlesztése. 
Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása 
írásban 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának 
felismerése, és az annak megfelelő műveletsor 
felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek 
becslése 

 

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

A műveletfogalom mélyítése. A számolási készség 
fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, 
hányados változásai. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető 
magatartás fejlesztése. 
Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a 
helyes műveleti sorrend. 
Műveletek eredményeinek 
előzetes becslése, ellenőrzése, 
kerekítése. 

Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes 
alkalmazási módjának felismerése, alkalmazása. Az 
egyértelműség és a következetesség fontossága. 
Az ellenőrzési és becslési igény fejlesztése. 

 

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

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal: 
természetes szám, racionális szám, pontos szám és 
közelítő szám. 

 

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

Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások 
helyes elvégzésének fejlesztése (pl. napirend, 
vásárlás). 
Az arányosság felismerése mennyiség és mérőszám 
kapcsolata alapján. 
Kreatív gondolkodás fejlesztése. Mennyiségi 
következtetés, becslési készség fejlesztése. 

Technika és 
tervezés: 
műszaki rajz 
készítésénél a 
mértékegységek 
használata, 
főzésnél a tömeg, 
az űrtartalom és 
az idő mérése. 

7. Arányosság  6 óra 
Arányos következtetések.  
A mindennapi életben 
felmerülő, egyszerű arányossági 
feladatok megoldása 
következtetéssel. 
Egyenes arányosság. 
 

A következtetési képesség fejlesztése. 
Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának 
felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 
szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi 

Hon- és 
népismeret; 
természetismeret: 
Magyarország 
térképéről 
méretarányos 
távolságok 
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értékes gondolkodás alapján 

Annak megfigyeltetése, hogy az egyik mennyiség 
változása milyen változást eredményez a hozzá 
tartozó mennyiségnél. 
Arányérzék fejlesztése, a valóságos viszonyok 
becslése települések térképe alapján.  

meghatározása. 
A saját település, 
szűkebb 
lakókörnyezet 
térképének 
használata. 
Vizuális kultúra:  
valós tárgyak 
arányosan 
kicsinyített vagy 
nagyított rajza. 

8. Egyszerű szöveges feladatok 7 óra 
Szöveges feladatok megoldása. 
Egyszerű matematikai 
problémát tartalmazó rövidebb 
és hosszabb szövegek 
feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése. Egyszerű matematikai 
problémát tartalmazó és a mindennapi élet köréből 
vett szövegek feldolgozása. 
Algoritmikus gondolkodás fejlesztése, 
gondolatmenet tagolása. 
Emlékezés elmondott, elolvasott történetekre, 
emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 
visszaolvasása. 
Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok 
megoldása különféle módszerekkel, például 
szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A mindennapi életből vett egyszerű szöveges 
feladatok megoldása különféle módszerekkel, 
például szakaszos ábrázolással, visszafelé 
gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek 
becslése 

 

Magyar nyelv és 
irodalom:  
olvasási és 
megértési 
stratégiák 
kialakítása 
(szövegben 
megfogalmazott 
helyzet, történés 
megfigyelése, 
értelmezése, 
lényeges és 
lényegtelen 
információk 
szétválasztása).  
Vizuális kultúra: 
elképzelt 
történetek 
vizuális 
megjelenítése 
különböző 
eszközökkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 
 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a 
hétköznapi helyzetekben; 

Alapműveletek természetes számokkal 
 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek 

megfelelő tervet készít; 
Egész számok; alapműveletek egész számokkal 
 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A hányadost 

megbecsüli. 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 
 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 
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 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 
 Alapműveletek közönséges törtekkel 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében,  
 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

 Alapműveletek tizedes törtekkel 
 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

 megoldását ellenőrzi. 
Arányosság 
 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit, 
használja azokat mérések és számítások esetén; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes gondolkodás 
alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, összeadandók, az 
összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a 
szorzat tényezői, osztandó, osztó, hányados, maradék. Kerekítés, becslés, 
ellenőrzés. ellentett, Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.  
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, 
közös nevező, tizedes tört, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, 
számegyenes véges és végtelen szakaszos tizedes tört, ,kerekítés, hosszúság, 
űrtartalom, idő szabványmértékegységei, becslés, ellenőrzés 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. A függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Szabályfelismerés, szabálykövetés. 

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. 
Függvényszemlélet előkészítése. Probléma felismerése. 

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

1. A függvények fogalmának előkészítése 5 óra 
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 
szituációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű 
koordinátarendszer. 

 
Matematikatörténet: Descartes. 

Megadott pont koordinátáinak 
leolvasása, illetve koordináták 
segítségével pont ábrázolása a 

Tájékozódás térképen, nézőtéren, 
sakktáblán és a koordináta-

rendszerben 

Természetismeret: tájékozódás a 
térképen, fokhálózat. 

Táblázat hiányzó elemeinek 
pótlása ismert vagy felismert 
szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. 

A matematikából és a mindennapi 
életből vett megfeleltetések 

legalább egy lehetséges 
szabályának megadása 

A matematikából és a mindennapi 
életből vett megfeleltetések 

tulajdonságainak megfigyelése, 
elemzése 

 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 
Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk 
derékszögű koordináta-

rendszerben. 

Sorozatok létrehozása számokból, 
jelekből, alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, 
rajzban, számolásban 

Sorozatok adott szabály szerinti 
folytatása. 

Természetismeret: időjárás 
grafikonok. 

2.  Sorozatok 8 óra 
Sorozat megadása a képzés 
szabályával, illetve néhány 

elemével. 
Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint. 

Szabálykövetés, 
szabályfelismerés képességének 

fejlesztése. 

Testnevelés és sport; ének-zene; 
dráma és tánc: 

ismétlődő ritmus, tánclépés, 
mozgás létrehozása, 

helymeghatározás a sportpályán. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont koordinátáit 
leolvassa. 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Sorozat, számsorozat, szabály, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, 
grafikon. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 
IV. Geometria 

Órakeret 
43 óra 

Előzetes tudás 
Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 
gyakorlati példák). 
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Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, 
jellemzői. 
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, 
területlefedéssel. 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

1. Mérés és mértékegységek 12 óra 
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sokszögek kerülete. Kerület meghatározása méréssel, 
számolással. 
A matematika és gyakorlati élet 
közötti kapcsolat felismerése. 

 

Téglalap, négyzet kerülete, 
területe. 

Adott alakzatok kerületének, 
területének meghatározása 
méréssel, számolással. 
Számolási készség fejlesztése. 

Technika és tervezés: 
Udvarok, telkek kerülete. Az 
iskola és az otthon helyiségeinek 
alapterülete. 

2. Síkbeli alakzatok 
 

11 óra 

Síkbeli tartományok közül 
kiválasztja a szögtartományokat, 
nagyság szerint összehasonlítja, 
méri, csoportosítja azokat. 

Szögtartomány ismerete; 
összehasonlítás, csoportosítás; 
szögmérés 

 

3. Transzformációk, szerkesztések 12 óra 
A tér elemei: pont, vonal, 
egyenes, félegyenes, szakasz, sík, 
szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és 
jelölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 
konvexitás. 
Síkidomok, sokszögek 
(háromszögek, négyszögek) 
szemléletes fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 
vizsgálata, közös tulajdonságok 
felismerése. 

Vizuális kultúra: párhuzamos és 
merőleges egyenesek 
megfigyelése környezetünkben. 
 

A távolság szemléletes fogalma, 
adott tulajdonságú pontok 
keresése. 
Két pont, pont és egyenes 
távolsága. 
Két egyenes távolsága. 
Adott feltételeknek megfelelő 
ponthalmazok. 
 

Körző, vonalzók helyes 
használata, két vonalzóval 
párhuzamosok, merőlegesek 
rajzolása.  
Egyenes, félegyenes és szakasz 
megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok közül a 
sokszögek kiválasztása 

Vizuális kultúra: térbeli tárgyak 
síkbeli megjelenítése. 
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Kör, gömb szemléletes fogalma. 
Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

Síkbeli görbék közül a kör 
kiválasztása  

Díszítőminták szerkesztése 
körzővel. 

Természetismeret: földgömb. 
 
Testnevelés és sport: tornaszerek: 
labdák, karikák stb. 

Két ponttól egyenlő távolságra 
levő pontok. 
Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 
fejlesztése.  
Pontosság igényének fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. 
Szögfajták. 
A szög jelölése, betűzése. 
Matematikatörténet: görög betűk 
használata a szögek jelölésére, a 
hatvanas számrendszer 
kapcsolata a szög mérésével. 

Szögmérő használata. 
Fogalomalkotás képességének 
kialakítása, fejlesztése. 
Törekvés a pontos 
munkavégzésre. 
 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek:  
görög „abc” betűinek használata. 

Adott egyenesre merőleges 
szerkesztése. 
Adott egyenessel párhuzamos 
szerkesztése. 
Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak 
mélyebb megértéséhez. 

Technika és tervezés: 
 vizuális kultúra:  
párhuzamos és merőleges 
egyenesek megfigyelése 
környezetünkben (sínpár, 
épületek, bútorok, képkeretek stb. 
élei). 

4. Térgeometria 8 óra 
Kocka, téglatest tulajdonságai, 
hálója. 
 

Testek építése, tulajdonságaik 
vizsgálata. 
Rendszerező képesség, 
halmazszemlélet fejlesztése. 
Testek csoportosítása adott 
tulajdonságok alapján. 
Térszemlélet fejlesztése térbeli 
analógiák keresésével. 

Technika és tervezés: 
téglatest készítése, 
tulajdonságainak vizsgálata. 
 
Vizuális kultúra: egyszerű tárgyak, 
geometriai alakzatok tervezése, 
makettek készítése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és számítások esetén; 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri, 
csoportosítja azokat. 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos 
egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb  következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz 
viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, párhuzamosság, szögfajták. 
Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 
Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 
Szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei,  
Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Leíró statisztika 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, 
de nem biztos. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség 
fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 5 óra 
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  
Egyszerű diagramok, értelmezése, 
táblázatok olvasása, készítése. 
Megadott szempont szerint adatokat 
gyűjt ki táblázatból, olvas le 
hagyományos vagy digitális forrásból 
származó diagramról, majd 
rendszerezés után következtetéseket 
fogalmaz meg; 

Adatokat, táblázatokat és 
diagramokat tartalmazó 
források felkutatása (például 
háztartás, sport, egészséges 
életmód, gazdálkodás) 

Táblázatból adatgyűjtés adott 
szempont szerint 

 

Technika és tervezés: 
menetrend adatainak 
értelmezése; kalóriatáblázat 
vizsgálata. 
 
Digitális kultúra: adatkezelés, 
adatfeldolgozás, információ-
megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 
(számtani közép). 

Az átlag lényegének 
megértése. Számolási készség 
fejlődése. 

Természetismeret: időjárási 
átlagok (csapadék, hőingadozás, 
napi, havi, évi 
középhőmérséklet). 

2. Valószínűség számítás 5 óra 
Valószínűségi játékokat, kísérleteket 
végez, ennek során az adatokat 
tervszerűen gyűjti, rendezi és ábrázolja 
digitálisan is; 

Valószínűségi játékokban érti a 
lehetséges kimeneteleket, játékában 
stratégiát követ; 

Egyszerű valószínűségi 
játékok és kísérletek 

Valószínűségi játékok és 
kísérletek adatainak tervszerű 
gyűjtése 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

Kulcsfogalmak/
fogalmak 

Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei  

 5. osztály  végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

 Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felírása. 
Számtan, algebra 
 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték felírása.  
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 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 
következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a 
műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek 
alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések 
felírása szimbólumokkal). 

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek 
ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 
kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása 
során. 

27.4.1. Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak 
a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 
megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos 
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, 
szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos 
egyenesek. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete  

 Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása. 
Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 
ábrázolása. 

 

  



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános iskola 

5. évfolyam 

Történelem 
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Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a 
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és 
folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális 
kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A 
történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai, illetve 
egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános európai jelenséget is konkrét 
magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem 
általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve 
tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a 
magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat 
ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 
kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és 
különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle 
módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a 
következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a 
tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül 
a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás 
során elengedhetetlenül fontos képességét. 
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más 
élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és 
megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége mellett – 
erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti 
érdeklődésre. 
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik 
hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat 
írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző 
típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban 
segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes 
használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és 
mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, 
hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és 
adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 
történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy 
szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása során 
problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von le. A 
történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk 
mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek 
együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló 
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi 
életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és cselekedeteknek 
a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját életútjának 
tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési 
tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, 
önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 
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cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A 
társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló 
alkalmazkodóképességét fejleszti. 
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem tanulása 
során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő 
emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi 
korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással 
feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó emberi 
tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek teljesítményét. 
Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő 
eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a 
munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor 
küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A 
történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 
tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi teljes 
óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási eredményekhez 
kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban 
átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki, amelyre 
több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 70%-a magyar 
történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, 
többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében 
nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi 
kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a konkrétabb 
tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák 
címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden 
fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a 
tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az 
előírt tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de 
eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen bővíthető 
különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

5-8. évfolyam 

Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a magyar és egyetemes 
történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel, eseményeivel és szereplőivel. A magyar 
történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, 
eredmények és emberi teljesítmények megismerése megalapozza a hazaszeretet érzését. 

A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki a tanulóban a 
történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás legalapvetőbb kompetenciái, 
amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális jelenségeit. Az 
általános iskolai történelemtanulás megalapozza a tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges 
kompetenciákat. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságának és 
tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az egyes témák, 
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tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig szem előtt kell tartani a tanulás 
élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fantáziáját és érzelmeit megragadó témák, 
történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé a történelem tanulása. A különböző korok életmódját 
tárgyaló témakörök és a történelmi portrék jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. 
képek, filmek, modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köthető témák 
tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató történetek 
elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is támaszkodik; az 1–4. 
évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve 
a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és az emléknapok nyomán keletkező tudására. 

A kerettanterv évenként 5–8 témakör feldolgozását írja elő. Az egyes témakörök 2–7 témát tartalmaznak, ami 
tanévenként összesen 18–20 témát jelent. 

Miközben az éves időkeret a korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, 
fogalmak és egyéb adatok/lexikai egységek száma a korábbiaknál kevesebb lett. A meghatározott 
tananyagrészek feldolgozása átlagos esetekben a javasolt idő mintegy 80 %-át veszi igénybe. Mindez időt és 
alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a tanulási eredményekben 
megfogalmazott kompetenciák fejlesztésére a tanár által leghatékonyabbnak tartott (pl. egyéni, kooperatív) 
tanulási technikák alkalmazására. Továbbá ez által lehetőség nyílik a helyi tantervben megfogalmazott 
helytörténeti vagy egyéb témák beemelésére, speciális foglalkozások szervezésére (pl. múzeumi, könyvtári 
órák, közös filmnézés), illetve tantárgyközi projektek megvalósítására. 

5–6. évfolyam 

Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt megismerésébe. 
A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése és a legfontosabb ismeretek 
elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz szükséges alapvető tanulásmódszertani 
jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor 
történelmének néhány jellemző vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, 
hőseivel és szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat, gyakorolja 
a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás időben és térben; 
történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák történelemtanulási készségeinek 
fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások képszerű 
bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős részét történeti korok szerint 
beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a régmúlt korok embereinek életét mutatják be 
egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, illetve az ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. A 
kerettanterv a települések esetében ajánlásokat fogalmaz meg, amelyektől a helyi tantervek összeállítása során 
a pedagógusok régiójuknak megfelelően eltérhetnek. További fontos alapelv a jelenségalapú megközelítés, 
vagyis a tanuló nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül ismerkedik meg 
az ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar történelem néhány 
kiemelkedő személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi jelentőségét dolgozzák fel, miközben 
megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesélés, a 
szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve feldolgozásának 
egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató témakörök, témák, a kiemelkedő 
személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásához a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a 
személyes életéhez kapcsolódó élményeken keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a 
történetek feldolgozásán keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív 
kompetenciája is.  
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FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  
TÖRTÉNELMI ISMERETEK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb 
mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes történelmi 
korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a legfontosabb 
tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket 
a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 
folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, önfeláldozás 
és hősiesség megnyilvánulásaira;  

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 
 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatásait 

Magyarországon és a világban; 
 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 
 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa és a világ 

kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 
 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban és 

újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 
együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai történelmi 
folyamatokban. 

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

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a különböző 
médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve rövidebb 
magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat képes 
adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt különböző 
médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múzeumok anyagai, 
filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 
 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 
 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához; 
 képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
 képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 
 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 
 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az eseményeknek;  
 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

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

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény és 
jelenség időpontját; 

 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, korszakra való 
utalással végez időmeghatározást; 

 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segítségével; 
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 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 történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, saját 
véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 
 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 
 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel kapcsolatban; 
 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
 különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az értelmező és 

tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó történelmi fogalmakat; 
 tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblázatok, ábrák, 

tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 
 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mutat be; 
 egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 
 meghallgatja mások véleményét, érveit; 
 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi eseményeket, 

jelenségeket, személyiségeket. 

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

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 
 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 

magatartásformákat és élethelyzeteket; 
 a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 
 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és alátámasztja 

azokat; 
 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 
 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
 felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szokásokat, 

változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral; 
 példákat hoz a történelmi jelenségekre; 
 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folyamatosság, 
tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 
 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés, falu, 

város; 
 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 
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Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–10 óra 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 
Személyes történelem 7 
Fejezetek az ókor történetéből 13 
A kereszténység 5 
A középkor világai 13 
Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 20 
Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 10 
Új látóhatárok 11 
Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 14 
Élet a kora újkori Magyarországon 6 
Forradalmak kora 5 
A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 15 
Évente két mélységelvű téma  17 

Összes óraszám: 136  
Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 
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TÉMAKÖR: Személyes történelem 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöttem a 
történelem 

 Családi fotóalbum és 
személyes tárgyak. 

 Személyes történetek 
dokumentálása, 
elbeszélése. 

 Egy nap dokumentálása. 
 Kódexkészítés (valamely 

magyar kódex mintájára 
pl. Képes krónika). 

Fogalmak: kódex. 

 
Kronológia: Kr. e. és 
Kr. u., évszázad, 
őskor, ókor, középkor, 
újkor, 
jelenkor/modern kor.  

 

 Egyszerű, személyes 
történetek elmesélése. 

 Családi fotók, tárgyak, 
történetek gyűjtése és 
rendszerezése. 

 Címer, zászló, pecsét 
készítése önállóan vagy 
társakkal. 

 Információk gyűjtése képi 
és tárgyi forrásokból 
megadott szempontok 
szerint. 

 A történelmi idő ábrázolása 
vizuális eszközökkel. 

Címer, zászló, 
pecsét, az idő 

mérése 

 Címerek és zászlók 
alkotóelemei saját 
település és 
Magyarország címere és 
zászlaja példáján. 

 A hitelesítés eszköze, a 
pecsét (pl. az Aranybulla 
pecsétje). 

 Személyes címer-, 
zászló- és pecsétkészítés. 

 Az időszámítás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 
 Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 
 Időszalag készítése. 
 Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 
 Címerek értelmezése tanári irányítással. 

TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori Egyiptom 
világa 

 Földművelés a Nílus 
mentén. 

 Hitvilág és 
halottkultusz a 
piramisok és a 
Királyok Völgye 
példáján: Memphis és 
Théba. 

 A legjelentősebb 
találmány: az írás. 

Fogalmak: öntözéses 
földművelés, fáraó, 
piramis, hieroglifa, 
városállam, jósda, 
többistenhit, 
olümpiai játékok, 
monda, provincia, 
rabszolga, gladiátor, 
amfiteátrum, falanx, 

 Az ókori egyiptomi, 
görög és római életmód 
főbb vonásainak 
felidézése. 

 Információk gyűjtése az 
ókori és a modern 
olimpiai játékokról, és 
összehasonlításuk. 

 Az ókori hadviselés 
legalapvetőbb 
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Az ókori Hellász 
öröksége 

 Mindennapok egy 
görög városban:  Athén 
és lakói.  

 Görög istenek, az 
olümpiai játékok. 

 Az athéni és spártai 
nevelés. 

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, 
Pannónia, 
Aquincum, 
Marathón, Római 
Birodalom.  

jellemzőinek 
bemutatása. 

 Görög hoplita 
felismerése, 
fegyverzetének 
azonosítása képen, 
rekonstrukciós ábrán. 

 A tanult háborúk 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása; illetve a 
tanult hősökhöz 
kapcsolódó történetek 
felidézése. 

 Mai magyar 
településnevek 
azonosítása az ókori 
Pannónia térképén.  

 A Hun Birodalom 
földrajzi kiterjedésének 
nyomon követése a 
térképen. 

 A nomád életmód, 
gazdálkodás és 
hadviselés alapvető 
jellegzetességeinek 
felidézése. 

 Történelmi mozgások 
(pl. hadmozdulatok, 
hadjáratok, 
népmozgások) nyomon 
követése történelmi 
térképen. 

Az ókori Róma 
öröksége 

 Róma alapítása a 
mondákban. 

 Egy római polgár 
mindennapjai. 

 A gladiátorviadalok és 
a kocsiversenyek. 

 Római emlékek 
Pannóniában. 

A görög-római 
hadviselés 

 Görög hadviselés a 
marathóni csata 
példáján. 

 Nagy Sándor 
hadserege és hódításai. 

 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 catalaunumi 
csata). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 
 Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. piac, kikötő) 

feltüntetésével. 
 Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése. 
 Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 
 Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
 A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
 Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
 Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 

TÉMAKÖR: A kereszténység 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és Fejlesztési 
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adatok/Lexikák feladatok 

Az Ószövetség népe  

 

 Az Ószövetség/Héber 
Biblia: Ábrahám és 
Mózes. 

 Az önálló zsidó állam 
alapítói: Dávid és 
Salamon története.  

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. 

 Jézus élete 
legfontosabb 
eseményeinek 
bemutatása. 

 Jézus erkölcsi 
tanításainak 
értelmezése. 

 A kereszténység 
fő jellemzőinek 
és elterjedésének 
bemutatása. 

 A Héber Biblia 
máig ható 
innovációi: 
egyistenhit, 
tízparancsolat, 
heti pihenőnap  

Jézus élete, tanításai és a 
kereszténység 

 Történetek az 
Újszövetségből. 

 A kereszténység főbb 
tanításai. 

 A kereszténység 
elterjedése.   

 A keresztény hitélet 
színterei és szertartásai. 

 A kereszténység 
jelképei. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 
 Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szempontok alapján. 
 Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 
 Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 

TÉMAKÖR: A középkor világai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a várban – egy magyar 
vár (pl. Visegrád) és 

uradalom bemutatásával 

 Királyok és nemesek 
 Várépítészet – híres 

magyar középkori várak. 
 Egy uradalom 

működése, a falvak 
világa (a jobbágyok 
élete). 

Fogalmak: 
földesúr, lovag, 
nemes, 
uradalom, 
jobbágy, 
robot,  pápa, 
szerzetes, 
bencés rend, 
pálos rend, 
kolostor, 
katolikus, román 
stílus, gótikus 
stílus, polgár, 
céh, iszlám 
vallás. 

 
Személyek: 

 A középkori és a mai 
életforma néhány 
jellegzetességének 
összehasonlítása. 

 A középkori kultúra 
főbb vonásainak 
felidézése. 

 Az egyes középkori 
társadalmi rétegek 
életformája közti 
eltérések 
összehasonlítása. 

 A középkori város és a 
falu összehasonlítása 
megadott szempontok 
alapján (pl. jellegzetes 
foglalkozások, 
életmód). 

Élet a kolostorban – egy 
magyar kolostor (pl. 

Pannonhalma) 
bemutatásával 

 A középkori 
egyházszervezet. 

 A szerzetesség és a 
kolostor. 

 Román és gótikus 
templomépítészet – híres 
magyar középkori 
egyházi emlékek.  

 Oktatás a középkorban. 
Élet a középkori városban – 

egy magyar város (pl. 
 A céhek. 
 A városi polgárok. 
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Buda) bemutatásával  Városépítészet – híres 
magyar középkori 
városok. 

 Könyvnyomtatás és 
reneszánsz. 

Szent Benedek, 
Gutenberg, 
Mohamed. 

 
Topográfia: 
Visegrád, 
Pannonhalma, 
Szentföld, 
Anglia, 
Franciaország. 

 A középkori hadviselés 
legalapvetőbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

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

A keresztes lovagok világa  Az iszlám–arab kihívás. 
 A nehézlovas 

harcmodor. 
 Keresztesek a 

Szentföldön. 
 A lovagi életforma és 

kultúra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy kolostorról.  
 Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  
 Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 
 Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
 Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 
 Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból lovag, 

jobbágyból püspök). 
 Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. foglalkozás, 

viselet, jelentős események stb.). 

TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Történetek a magyarok 
eredetéről 

 A hun-magyar 
eredettörténet a 
krónikákban: Hunor, 
Magor; Csaba királyfi. 

 Az Árpád-ház 
eredettörténete: Emese 
álma, vérszerződés.  

Fogalmak: hunok, 
finnugor, 
törzs,  vérszerződés, 
fejedelem, 
honfoglalás, 
székelyek, 
kalandozások, 
vármegye, tized, 
ispán, Szent Korona, 
tatárok/mongolok, 
kunok. 

 
Személyek: Álmos, 
Árpád, Géza, I. 
(Szent) István, I. 
(Szent) László, 
Könyves Kálmán, III. 
Béla, IV. Béla, Szent 
Gellért, Szent 

 A mondák és a 
valóság közötti 
kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 

 A tanult mondai 
történetek 
felidézése, a 
mondai hősök 
szándékainak 
azonosítása. 

 Mondai 
szereplők 
felismerése 
képek, művészeti 
alkotások 
alapján. 

 Rekonstrukciós 
rajzok, ábrák 
elemzése és/vagy 

Honfoglalás és 
kalandozások 

 Álmos és Árpád alakja a 
krónikákban. 

 A honfoglalás: Etelközből 
a Kárpát-medencébe. 

 Történetek a kalandozó 
magyarokról. 

Szent István és a magyar 
állam 

 Géza és István alakja a 
krónikákban. 

 István harca Koppánnyal 
és a koronázás. 

 Államalapítás: 
egyházszervezés, 
vármegyék és törvények. 
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Árpád-házi királyportrék  Szent László, a 
lovagkirály. 

 Könyves Kálmán, a 
művelt király.  

 III. Béla, a nagyhatalmú 
király. 

 II. András és az 
Aranybulla 

 IV. Béla és a tatárjárás. 

Erzsébet, Szent 
Margit.  

 
Kronológia: 895 a 
honfoglalás, 907 a 
pozsonyi csata, 
997/1000–1038 István 
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. 

készítése a 
honfoglaló 
magyarok 
viseletéről, 
lakóhelyéről, 
fegyverzetéről. 

 Történetek 
felidézése az 
Árpád-kori 
magyar 
történelemből. 

 A tanult 
történelmi 
személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

 A tanult 
uralkodók 
elhelyezése az 
időszalagon. 

Árpád-kori szentek  Szent Gellért. 
 Szent Erzsébet. 
 Szent Margit. 

Árpád-kori győztes 
harcok és csaták 

 A pozsonyi csata.  
 Német támadások 

nyugatról: felperzselt föld 
és a vértesi csata. Nomád 
támadások keletről: a 
kerlési csata. 

Magyarország koronázási 
jelvényei 

 Szent Korona. 
 Palást, jogar, országalma. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 
 Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencében. 
 A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 
 Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 
 A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 

TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar királyportrék 
a 14–15. századból 

 Károly és az 
aranyforint. 

 Nagy Lajos, a 
hódító. 

 Luxemburgi 
Zsigmond, a 
császár. 

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 diadal, 

 A mondák és a 
valóság közötti 
kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 

 Tematikus térkép 
értelmezése és/vagy 
térképvázlat 
készítése Nagy 
Lajos 
hódításairól/Hunyadi 
János hadjáratairól. 

Hunyadi János, a 
törökverő 

 Hunyadi János, a 
sokoldalú 
hadvezér. 

 A 
nándorfehérvári 
diadal. 
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Hunyadi Mátyás, a 
reneszánsz uralkodó 

 Mondák és 
történetek Mátyás 
királyról. 

 A fekete sereg. 
 Mátyás 

reneszánsz 
udvara. 

1458–1490 Mátyás 
uralkodása. 

 
Topográfia: Lengyelország, 
Oszmán Birodalom, 
Csehország, Nándorfehérvár.  

 A tanult történelmi 
személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes uralkodócsaládok 

szerint. 
 A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció segítségével). 
 Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli látogatásról.  
 A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
 Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

TÉMAKÖR: Új látóhatárok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi felfedezések  A felfedezők útjai. 
 A világkereskedelem 

kialakulása. 
 Gyarmatosítás 

Amerikában: az 
őslakosság sorsa, 
ültetvények és 
rabszolgák. 

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. 

 

 A nagy felfedezők 
útjainak 
bemutatása 
térképen. 

 A céhek és a 
manufaktúrák 
összehasonlítása. 

 A 
világkereskedelem 
útvonalainak 
bemutatása térkép 
segítségével. 

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

 Érvelés a vallási 
türelem mellett. 

Korai kapitalizmus  A tőkés gazdálkodás 
kibontakozása és a 
polgárosodó életmód. 

 A manufaktúrák, a 
világkereskedelem 
kialakulása. 

 Az első bankok és 
tőzsdék. 

A vallási megújulás  Egyházi 
reformtörekvések a kora 
újkorban. 

 Reformáció és katolikus 
megújulás. 

 Az anyanyelvi kultúra és 
oktatás felvirágzása 
magyar példák alapján. 

 Vallási türelem 
Erdélyben. 
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Az új világkép 
kialakulása  

 A természettudományok 
fejlődése: a kopernikuszi 
fordulat. 

 A középkorit felváltó 
világkép: a 
felvilágosodás. 

Topográfia: 
Spanyolország, India, 
Kína, London, 
Sárospatak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a 

világkereskedelembe. 
 Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól készült fotók 

alapján. 
 A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó templomok 

megtekintése. 
 Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 
 Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: plakáton, 

prezentációval, kiselőadáson. 
 Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott szempontok 

alapján. 

TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

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). 

Fogalmak: szultán, 
janicsár, török 
hódoltság, kuruc, 
labanc, 
szabadságharc, 
trónfosztás. 

   

Személyek: I. 
Szulejmán, II. 
Lajos, Dobó 
István, Bocskai 
István, Bethlen 
Gábor, Zrínyi 
Miklós (a költő és 
hadvezér), II. 
Rákóczi Ferenc, 
Mária Terézia. 

 
Kronológia: 1526 
a mohácsi csata, 
1541 Buda eleste, 
1552 Eger 
védelme, 1686 

 A mohácsi csata 
eseményeinek 
rekonstruálása 
animációs film és 
térkép alapján. 

 A három részre 
szakadt ország és a 
fontosabb török 
hadjáratok bemutatása 
tematikus térképen.  

 A török- és Habsburg-
ellenes harcok 
hőseiről szóló 
történetek elbeszélése, 
irodalmi szövegek 
felidézése. 

 Képek, ábrázolások 
gyűjtése és 
azonosítása, 
filmrészletek 
értelmezése a 
törökellenes háborúk 
hőseiről és 
eseményeiről. 

Bocskai, Bethlen és Zrínyi  Bocskai István 
fejedelem, a hajdúk 
vezére. 

 Bethlen Gábor, 
Erdély fejedelme. 

 Zrínyi Miklós, a 
költő és hadvezér. 

 Buda visszavétele: a 
török kiűzése. 

II. Rákóczi Ferenc és 
szabadságharca 

 Rákóczi fordulatos 
életpályája 
Munkácstól 
Rodostóig. 

 Történetek a 
Rákóczi-
szabadságharc 
idejéből. 
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 A szatmári béke: 
függetlenség helyett 
megbékélés a 
birodalommal. 

Buda 
visszafoglalása, 
1703–1711 a 
Rákóczi-
szabadságharc. 

 
Topográfia: 
Mohács, Eger, 
Erdélyi 
Fejedelemség, 
Pozsony, Bécs. 

 

 A három részre 
szakadt ország 
térképének 
értelmezése. 

 Annak a bemutatása, 
hogy milyen hatással 
volt a török uralom 
Magyarország 
fejlődésére. 

 II. Rákóczi Ferenc 
életútjának és 
személyiségének 
bemutatása. 

Mária Terézia   Mária Terézia, a 
családanya és 
uralkodó. 

 Intézkedései 
Magyarországon. 

 A magyar huszárok 
és a berlini 
huszárcsíny. 

 Főúri kastélyok a 
művelődés 
szolgálatában (pl. 
Eszterháza, 
Gödöllő). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 
 Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről. 
 Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) feldolgozása. 
 Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 
 A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 
 A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 
 Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 

TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódoltság kori 
Magyarországon – egy konkrét 

település (pl. Debrecen vagy 
Kecskemét) bemutatásával  

 A török uralom. 
 A mezőváros 

élete. 
 Szarvasmarha-

kereskedelem. 
 

Fogalmak: 
nemzetiség, 
ortodox, barokk. 

 
Topográfia: 
Debrecen, 
Temesvár. 

 

 A kora újkori életmód 
összehasonlítása a 
maival. 

 A török kori 
mezővárosok 
mindennapjainak 
bemutatása különböző 
gyűjtött források 
alapján.  

 A 15. századi és a 18. 
század végi 
magyarországi etnikai 
viszonyok 
összehasonlítása 
térképen, illetve 
táblázatban vagy 
diagramon szereplő 
adatok segítségével. 

Élet a 18. századi Magyarországon 
– egy konkrét település (pl. 
Temesvár) bemutatásával 

 Magyarország 
újranépesülése 
és 
újranépesítése. 

 Népek és 
vallások 
együttélése. 

 A barokk 
városépítészet. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése tematikus térkép 

segítségével. 
 Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 
 Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 
 Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 
 Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 

TÉMAKÖR: Forradalmak kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari 
forradalom 

 Gyapotból pamut. 
 A textilipar fejlődése. 
 A gőzgép. Bányászat, 

gyáripar, vasútépítés. 
 Gyerekek és felnőttek 

mindennapjai egy 
iparvárosban. 

Fogalmak: ipari forradalom, 
gyár, szabad verseny, 
tömegtermelés, 
munkanélküliség, 
forradalom, diktatúra. 

 
Személyek: James Watt, 
Edison, Bonaparte 
Napóleon. 

 
Kronológia: 1789 a francia 
forradalom, 1815 a waterlooi 
csata. 

 
Topográfia: Párizs, 
Habsburg Birodalom, 
Oroszország, Nagy-
Britannia. 

 Vélemény 
megfogalmazása a 
technikai fejlődés 
előnyeiről és 
hátrányairól. 

 A francia forradalom 
értékelése; pozitívumok 
és negatívumok 
azonosítása. 

 Napóleon alakjának, 
történelmi szerepének 
megítélése különböző 
források alapján. 

Társadalmi-
politikai 

forradalom 

 A köztársaság 
kísérlete 
Franciaországban. 

 A forradalmi terror. 
 Napóleon a császár és 

hadvezér. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok alapján. 
 Beszélgetés a gyermekmunkáról. 
 Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 
 Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 

TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 
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A reformkor 

 

 Széchenyi István 
alkotásai. 

 A 
jobbágyfelszabadítás 
kérdése. 

 A magyar nyelv és a 
nemzeti kultúra ügye. 

Fogalmak: 
országgyűlés, 
közteherviselés, 
jobbágyfelszabadítás, 
sajtószabadság, 
cenzúra, 
miniszterelnök, 
honvédség, kiegyezés. 

 
Személyek: Széchenyi 
István, Kossuth Lajos, 
Batthyány Lajos, Bem 
József, Görgei Artúr, 
Klapka György, 
Ferenc József, Deák 
Ferenc. 

 
Kronológia: 1830–
1848 a reformkor, 
1848. március 15. a 
pesti forradalom, 
1849. október 6. az 
aradi kivégzések, 1867 
a kiegyezés. 

 
Topográfia: Pest, 
Pákozd, Isaszeg, 
Világos, Komárom, 
Arad, Osztrák-Magyar 
Monarchia. 

 A reformkor 
legfontosabb 
problémáinak 
bemutatása. 

 1848. március 15-e 
eseményeinek 
felidézése képek, 
dokumentumok, 
visszaemlékezések, 
filmrészletek 
és/vagy dramatikus 
jelenetek 
segítségével. 

 A kor történelmi 
szereplőinek 
jellemzése; 
tevékenységük 
bemutatása. 

 A zsidóság pozitív 
szerepe a 
szabadságharcban. 

 A tavaszi hadjárat 
hadmozdulatainak 
végigkövetése 
térképen. 

 A szabadságharcot 
követő megtorlás 
néhány konkrét 
esetének 
bemutatása (aradi 
vértanúk, a 
zsidóságot sújtó 
közösségi 
büntetés) 

 A kiegyezés 
értékelése.   

A forradalom  A március 15-i 
események és a 12 
pont. 

 Kossuth Lajos 
szerepe. 

 Az áprilisi törvények. 
 A Batthyány-

kormány. 
Képek a szabadságharc 

történetéből 

 Történetek a 
szabadságharc 
idejéből. 

 Görgei Artúr, a 
hadvezér. 

 A tavaszi hadjárat. 
 A Függetlenségi 

nyilatkozat. 
 A fegyverletétel és 

megtorlás – Arad. 
A kiegyezés  Az ellenállás formái. 

 Deák Ferenc szerepe. 
 A kiegyezés 

megkötése. 
 Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 
megszületése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  
 Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 
 Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggéseiről. 
 Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 
 Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 
 Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 
 1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 
 Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 
 Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák Ferencről. 
 Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szerepet betöltő 

nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 
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Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

1. évfolyam 

Etika/Hit-és erkölcstan 
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Helyi tanterv – Etika/Hit-és erkölcstan 

 
Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:  
A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá válást, a 
tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, a mérlegelő 
gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív 
stratégiák alkalmazását.  
A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló gyakorolja az 
érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok asszertív megjelenésének, 
az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat 
igénylő változatait. 
A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák szervezése, 
megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult 
közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése. A digitális önkifejezés, a 
közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával 
kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási 
tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzését igénylik. A 
különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, 
konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás 
alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, 
következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló önszabályozás 
és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a kezdeményezőkészség, az 
elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek 
felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a 
konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók önállóan 
vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, készítésére, projektfeladatok 
szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal 
valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság 
erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 
 
Az 1. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

1.  Éntudat – Önismeret 5 

2.  Család – Helyem a családban 6 

3. Helyem az osztály közösségében 6 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 
Helyem a társadalomban 

5 

5.   A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság 
érdekében 

6 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 

Összes óraszám: 34 
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2. A továbbhaladás feltételei 
Erkölcstan 
A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső , tulajdonságairól, 
tisztában van legfontosabb személyi adataival. 
Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni. 
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 
Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 
Képességeinek megfelelően nyitott a természet szépségeire, óvja, vigyázza környezetét. 
Érzéseit, gondolatait rajzban, mozgással és szóban fejezi ki. 
Különbséget tesz mese és valóság között. 
 
Értékelés: Magasabb évfolyamba való lépés követelményei – a nagyon aktív, aktív, érdeklődő szöveges 
értékelés esetén erkölcstan tantárgyból a tanuló 
magasabb évfolyamba léphet. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul (passzív nem érdeklődő), akkor osztályozó- 
(a törvényben maghatározott 30%-os hiányzás esetén), vagy javítóvizsgára utasítható. 
 
IX.1. Értékelés, minősítés az erkölcstan órákon – alapját a 2011. évi CXC törvény 
54.§ képezi – 
Az értékelés, minősítés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az 
osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres 
megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt a 
társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthat a 
tanulói portfólió. 
Értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét 
tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a  
minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi 
funkciója. 
Iskolánkban az erkölcstan tantárgy esetében a szöveges értékelést alkalmazzuk, a 
következőképpen: 
- kiválóan teljesített – nagyon aktív – a tanuló az órákon érdeklődő, választékosan, 
érthetően fejezi ki véleményét az adott témakörrel kapcsolatban. Saját gondolataival 
hozzájárul a tanóra céljának megvalósításához. Betartja az alapvető, és a korának 
megfelelő együttélési szabályokat. Részt vesz a szituációs játékokban, a 
gyűjtőmunkában. Szóbeli, valamint írásbeli beszámolókat készít egy-egy témakörhöz, 
vagy résztémához kapcsolódóan. Önálló véleményalkotás, magasabb rendű 
műveletek, kreativitás jellemzi. Minden esetben van felszerelése. Lemaradásait 
pótolja. 
- jól teljesített – aktív – a tanuló érdeklődő. Véleményének, észrevételeinek hangot ad. 
Nem vesz részt minden felajánlott játékban, gyűjtőmunkában, de nem zárkózik el 
teljes mértékben az aktivitástól. Szóbeli, valamint írásbeli beszámolókat ritkábban 
készít egy-egy témakörhöz, vagy résztémához kapcsolódóan. Minden esetben van 
felszerelése, lemaradásait pótolja. 
- közepesen teljesített – érdeklődő – a tanórákon részt vesz, de önként nem ad hangot a 
véleményének csak felkérésre, felszólításra. Önként nem készít szóbeli, vagy írásbeli 
beszámolókat, csak felszólításra. Felszerelése minden esetben van, hiányosságait 
rendszertelenül pótolja. 
- megfelelően teljesített – kevésbé érdeklődő – az órán jelen van, de csak felszólításra 
vesz részt aktívan az adott téma feldolgozáskor. Beszámolókat nem készít. 
Felszerelése hiányos, lemaradásait csak felszólításra pótolja. 
- felzárkóztatásra szorul – a tanórán a tanuló passzív, nem érdeklődő. Felszerelése 
hiányos, az órákon nem vesz részt, semmiről nincs véleménye. 
Magasabb évfolyamba való lépés követelményei – a kiválóan, jól, közepesen, illetve a 



203 
 

megfelelően teljesített szöveges értékelés esetén erkölcstan tantárgyból a tanuló magasabb 
évfolyamba léphet. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul, akkor osztályozó- (a törvényben 
maghatározott 30%-os hiányzás esetén), vagy javítóvizsgára utasítható 
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Etika 
5. osztály 

 
Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az egyének és a 
csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális hagyományokban gyökerező 
erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális 
készségek fejlesztése.  
A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környezetéhez és 
önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes tapasztalatait és a más 
területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak 
fejlesztési területeihez is.  
Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, a tanuló 
segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló értékrendjének tudatosításában.  
Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erkölcsi szempontból 
történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a 
dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a társadalmi normák és a közösségi értékek 
értelmezése. 
A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és viselkedésmódok segítik vagy 
akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy érdekkonfliktusok jelenhetnek meg, milyen 
megoldási módok a legmegfelelőbbek.  
Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a tanulót 
az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, 
aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 
Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá válást, a 
tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, a mérlegelő 
gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív 
stratégiák alkalmazását.  
A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló gyakorolja az 
érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok asszertív megjelenésének, 
az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra támaszkodó érvelésnek és a megfelelő vitakultúrának, 
valamint a társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 
A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon alapuló 
kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális 
eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló 
etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon történő 
önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre 
számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási 
tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzését igénylik. A 
különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, 
konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás 
alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, 
következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló önszabályozás 
és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a kezdeményezőkészség, az 
elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek 
felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a 
konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók önállóan 
vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készítésére, projektfeladatok 
szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal 
valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság 
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erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése révén segíti a 
tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor erősíti a hosszú távú 
célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a döntéshozatalt, az életvezetést, a pénzügyi 
tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 
Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes korosztályok 
tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget kíván adni a tanulók és 
tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 
élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely során a 
gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül szükséges a lelkiismeretes 
magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megismerése és 
megőrzése alapfeladat.  

 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni és csoportos 
projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A hatékony munkavégzés 
érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló munkáiból összeállított portfólió is az 
értékelés alapja lehet. A feladatok megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók igénybe vehetik a 
digitális eszközöket is. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív tanulási tevékenység 
alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport együttműködésének az értékelésére kerülhet a 
hangsúly.  
Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmasságot igényel a 
pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, pedagógiai, szakdidaktikai és 
módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. 
Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 
 

5-6. évfolyam 
 
Az 5-6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a többféle 
megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a rossz cselekedetek 
elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A tevékenység motivációjában 
felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak a tekintélyszemélynek – szülő, pedagógus - 
a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és önismeret fejlődésében elkezdődik az én 
kibontakozásának folyamata, kialakul a saját gondolatok feletti kontroll érzése. Kialakul a személyes 
véleményformálás a saját érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A szükségletek szabályozása 
tekintetében a 11–12 éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett tapasztalatok is uralják. A 
serdülőkorba lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, hitét a csoporttagok többségének 
értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek az önálló identitás kialakítása felé tett első 
lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi életben megnyilvánuló igazságtalanságokra.  
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Az 5. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 36 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
5. évfolyam  

4. Éntudat – Önismeret 12 

5. Család – Helyem a családban 12 
6. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben 

12 

összes óraszám 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. osztály 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
I. Éntudat – Önismeret  

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok 
megvalósítását szolgáló terveket készít; 

  felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 
 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek 

megfelelően viselkedik/cselekszik; 
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként 

szolgálnak számára; 
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a 

probléma megoldása érdekében, önmaga motiválására; 
 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 

Ismeretek, tanulási eredmények  Óraszám 
1.Testi és lelki változások  3 óra  
- A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját 

egészségi állapot nyomon követése; 
- Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés 

megfigyelése, 
- Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 
- A saját és társak belső értékeinek és egyediségének 

tudatosítása. 

 

  

3. Én és mások  5 óra 
- A saját viszonyulás néhány elemének feltárása;    
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- Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek 
felismerése, 

- Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; 
- Különböző emberi élethelyzetek megismerése; 
- Az önértékelés módjainak tudatosítása. 

 
 

 

4. Harmonikus jövő  4 óra 
- Az egészséges és harmonikus életmód feltételei 

megfogalmazása; 
- A pozitív és negatív hatások felismerése saját 

élethelyzetekben; 
- Megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek 

kezelésére; 
- Az egyéni sikerek értelmezése; 
- Saját tanulási célok megfogalmazása; 
- Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló 

személyek keresése. 

  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
- megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének néhány elemét; 
- ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét veszélyeztető 

hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, 
tanulás, tudás, példakép, jövőkép 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

II. Család – Helyem a családban 
Órakeret 

12 óra 
Előzetes tudás  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 
szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas 
kapcsolatai alakítására;  

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek 

példaként szolgálnak számára; 
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen 

szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 
 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen 

információkat oszthat meg önmagáról. 

Ismeretek  Óraszám 
1.A kapcsolatok hálója 4 óra  
- Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb 

közösségek hatása a tanuló életére  
- Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, 

verbális és non verbális kommunikáció, gondolatok 
kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális 
terepen is; 

- A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; 
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- Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek 
vizsgálata. 

2.   A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 4 óra 
- Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, 

tisztelet, segítség szempontjából; 
- A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és 

fenntartásuk feltételeinek átélése; 
- Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció 

gyakorlása; 
- Segítségkérés, segítség felajánlása. 

  

3.  Családi erőforrások  4 óra 
- A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 
- Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 
- A legértékesebb családi szokások azonosítása; 
- A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 
- Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 
- Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének 

gyakorlása. 

 

  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek 

megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 
 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 
 azonosítja saját szerepét és feladatait; 
 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  
 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány megoldási módot; 
 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös értékeket; 
 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, 
családi szokás 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

III. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem 
a társas-lelkületi közösségekben 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 
szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai 
alakítására; 

  képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek 

példaként szolgálnak számára; 
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, 

tiszteletnek milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és 
az iskolai közösségekben. 

Ismeretek  Óraszám 
1.Szükségünk van társakra 4 óra  
- A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 
- Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának 

elképzelése 
- A hagyományos és a modern technológia nyújtotta 

kapcsolattartási lehetőségek gyakorlása 

 

  

 2.  A kapcsolat kezdete  4 óra 
- A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 
- Az ismeretlenek iránti bizalom vagy 

bizalmatlanság okai feltárása 
- A virtuális kapcsolatteremtési formák 

véleményezése, a virtuális identitások lehetséges 
megismerési módjai 

 

  

3.A kapcsolat ápolása  4 óra 
- A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó 

szokások, a jó működés feltételeinek feltárása, a jó 
problémamegoldási minták megismerése 

- A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a 
bántás megjelenési formáinak azonosítása 

- A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció 
gyakorlása 

- A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a 
kialakuló konfliktusok elemzése 

- Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és 
gyakorlása 

 

  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspontja mellett 

érvelni; 
 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 
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 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási javaslatokkal 
a konfliktusok megoldására; 

 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjobban 
megfelelő feladatok vállalására; 

 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igényeire utaló 
jelzéseket; 

 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 
 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás jellemzőit. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, 
törődés, őszinteség, bántás, megértés, konfliktus 
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HELYI TANTERV – TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM 
Készült a 2020-as módosított NAT alapján. 
Az éves óraszám:  
A tantárgy témakörei és javasolt alapóraszámai a következőképpen alakulnak: 
NAT témakör Témakör Javasolt  

óraszám 
5. osztály   
1. Anyagok és tulajdonságaik Az anyagok világa 9 
2. A növények testfelépítése Élet a kertben 13 
3. Az állatok testfelépítése Ház körül élő állatok 8 
4. Alapvető légköri jelenségek és folyamatok Az időjárás 9 
5. Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 1 
6. Alapvető térképészeti ismeretek A térkép 9 
7. Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek 
 (Az iskola környékének megismerése során, terepi  
     munkában) 

1 

8. Topográfiai ismeretek Hazai tájakon 14 
Szabadon felhasználható óra:  4 

Összes óraszám:  68 
 
A szabadon felhasználható órák lehetőséget adnak ismétlésre, gyakorlásra, számonkérésre. 
5. osztály 
1. Témakör: Anyagok és tulajdonságaik 
Javasolt óraszám: 9 
Oktatási, nevelési célok: 
 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 
 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 
 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a 
háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-
növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 
folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  
 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges 

teendőket;  
 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A közvetlen környezet anyagai  
 Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 
 Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 
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 A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 
 Az anyagok különböző halmazállapotai 
 A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 
 A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 
 Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 
 Az oldódás 
 Az olvadás és oldódás közti különbség 
 Tűzveszélyes anyagok 
 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 
 A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 
FOGALMAK 
anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, 
oldódás, éghető, éghetetlen, légnyomás, hőmérséklet 
 

2. Témakör: A növények testfelépítése 
Javasolt óraszám: 13 
Oktatási, nevelési célok: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 
élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  
 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 
 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit;  
 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint 

csoportosít; 
 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A növények életfeltételeinek igazolása 
 Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján  
 Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 
 Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 
 Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján 
 Biológiai védekezés formái a kertekben 

FOGALMAK 
életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény 
 

3. Témakör: Az állatok testfelépítése 
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Javasolt óraszám: 8 
Oktatási, nevelési célok: 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 
 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit; 
 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az állatok életfeltételeinek igazolása 
 Állati testrészek és funkcióik megnevezése 
 Házi és ház körüli élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának vizsgálata 
 Házi, ház körüli élő gerinces állatok életciklusának vizsgálata 

FOGALMAK 
 gerinces, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat 
 

4. Témakör: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 
 Javasolt óraszám: 9 
Oktatási, nevelési célok: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 
 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 
 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 
 értelmezi az évszakok változását; 
 értelmezi az időjárás-jelentést; 
 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az éghajlat elemei 
 Időjárás-jelentés 
 Várható időjárás 
 Időjárási piktogramok 

FOGALMAK 
idő, időjárás, éghajlat, időjárás-jelentés 

 
5. Témakör: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 
Javasolt óraszám: 1 
Oktatási, nevelési célok: 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 
paraméterek meghatározására; 
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 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 
 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi és 

évi közepes hőingást; 
 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek 

adatait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Mérési eljárások, mérőeszközök használata 
 Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 
 A napi középhőmérséklet számítása 
 A napi és az évi hőingás számítása 
 Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése 

FOGALMAK 
időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, éghajlati térkép, 
hőmérséklet, csapadék 

 
6. Témakör: Alapvető térképészeti ismeretek 
Javasolt óraszám: 9 
Oktatási, nevelési célok: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 
 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 
 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 
 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 
 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  
 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok 

egymáshoz viszonyított helyzetét;  
 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, 

közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 
 Irány meghatározása térképen 
 A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 
 Felszínformák ábrázolása 
 A térkép jelrendszere 
 A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 
 Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 
 A térképek fajtái 

FOGALMAK 
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fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, domborzati 
térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép 

 
7. Témakör: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 
megismerése során,    terepi munkában) 
Javasolt óraszám: 1 
Oktatási, nevelési célok: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 
 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 
 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet 

készít; 
 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű segítségével; 
 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Térképvázlat készítése ismert területről 
 Terepi tájékozódás 
 Útvonalterv készítése 
FOGALMAK 
térképvázlat, alaprajz, iránytű,  

 

 8. Témakör: Topográfiai ismeretek 
Javasolt óraszám: 14 
Oktatási, nevelési célok: 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 
 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megfogalmazza Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 
 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 
 felismeri és megnevezi hazánk nagytájait; 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tájékozódás hazánk domborzati térképén 
 Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 
 Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  
 Magyarország nagytájai; 
FOGALMAK 
hegyvidék, síkság, dombság, nagytáj, határfolyó, szomszéd országok; 
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NAT témakör Témakör Javasolt 

óraszám 
6. osztály   
1.A Föld külső és belső erői, folyamatai A Föld 

  
12 

   Az energia  1 
   Tájékozódás az időben 1 
   Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 1 
2.Alapvető légköri jelenségek és folyamatok Az éghajlat 5 
   Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 1 
3.Az erdők életközössége és természeti-környezeti 
   problémái 

Hazai erdők 15 

4.A mezők és a szántóföldek életközössége, 
természeti-  környezeti problémái  

Rétek, mezők, 
szántóföldek 

7 

5.Vízi és vízparti életközösségek és természeti-
környezeti 
   problémái 

Vizek, vízpartok 12 

6.Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-
lelki       egészség 

Az ember szervezete és 
egészsége 

13 

Összes óraszám:  68 
   

 
 
6. osztály 
1. Témakör: A Föld külső és belső erői, folyamatai 
           Az energia 
          Tájékozódás az időben 
         Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 
Javasolt óraszám: 12+1+1+1 
Oktatási, nevelési célok: 
 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 
 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 
 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 

vizsgálható tulajdonságait; 
 példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  
 tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 
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 felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység 
hatásait;  

 magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a 
felszínformálás közti összefüggéseket;  

 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

 csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 
 példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  
 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 
 megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A gyűrődés és a vetődés folyamata 
 A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 
 Néhány jellegzetes hazai kőzet 
 Belső és külső erők hatásai 
 A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 
 Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

 Energiahordozók csoportosítása 
 Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 
 A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 
 A napszakok váltakozása 
 Az évszakok váltakozása 

FOGALMAK 
gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, 
munkavégző képesség, megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bányászat, 
szénféleségek, kőolaj, földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, idő, napszak, évszak, a Föld 
forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség, 

 

2. Témakör: Alapvető légköri jelenségek, folyamatok 
         Mérések mértékegységek, mérőeszközök 
Javasolt óraszám: 5+1 
Oktatási, nevelési célok: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 
 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 
 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 
 jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);  
 értelmezi az évszakok változását; 
 értelmezi az időjárás-jelentést; 
 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az éghajlat elemei 
 A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 
 Időjárási piktogramok 

FOGALMAK 
időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

 

3. Témakör: Az erdők életközössége és természeti- környezeti problémái 
javasolt óraszám: 15 
Oktatási, nevelési célok: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 
élőlénytársulásokat; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők 

életközössége esetén; 
 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 
 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyakorolt 

hatásait; 
 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 
 Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 
 Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 
 Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 
FOGALMAK 
erdő, zárvatermő, nyitvatermő, életközösség, tápláléklánc, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás 

 

4. Témakör: A mezők és szántóföldek életközössége és természeti-környezeti problémái 
Javasolt óraszámok: 7 
Oktatási, nevelési célok: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 
élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit; 
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 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek 
életközössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények 
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 
állatfajokból; 

 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 
védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek esetén 
 A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 
 Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 
 A természeti és a kultúrtáj 
FOGALMAK 
síkság, alföld, rét, legelő, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, szántóföld, fűfélék, 
rágcsáló, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc,  

 

5. Témakör: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 
Javasolt óraszám: 12 
Oktatási, nevelési célok: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 
élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  
 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti 

életközösségek esetén; 
 táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti 

növény- és állatfajokból;  
 példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt 

hatásait; 
 tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 
 A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés 
 A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 
 Vízi táplálékláncok és -hálózatok 
 A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 
 A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 
FOGALMAK 
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hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző 
madár, életközösség, tápláléklánc, vízgazdálkodás, vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, 
mocsárlecsapolás 

 

6. Témakör: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 
Javasolt óraszám: 13  
Oktatási, nevelési célok: 

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 
 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 
 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 
 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 
 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 
 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 
 Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 
 A kamaszkori érés, testi és lelki változások 
 Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 
 A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 
 Táplálékpiramis 
 Elhízás és kóros soványság 
 Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 
 A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

FOGALMAK 
szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség, 
betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 
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Helyi tanterv – javaslat 

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

5. évfolyam 

Angol nyelv 

Heti 3 óra 
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Bevezető 
 
 

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

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

 
Módszerek 
Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, 
illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 
eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe 
ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 
mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 
pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 
internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában 
zajló információcserére.  
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A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni a 
nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 
ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 
szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos fejlesztése 
eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold változatos 
kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi 
szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 
elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a 
nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, 
hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek 
életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel 
nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban 
segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz 
kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, 
idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  
Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, érdeklődőbbé 
és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, 
valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúráknak, 
kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más 
kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 
vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 
készíthet el. 
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási 
környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 
gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 
munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a 
társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 
szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon 
alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási 
szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos 
nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 
idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 
tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 
nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi 
és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az 
anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 
nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem 
mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 
 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére az 
A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű 
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 
kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 
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nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő 
kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, 
illetve a nyelvtudás fontosságát.  
Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 
munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 
kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 
nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket; 

 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 
főbb jellemzőit. 

 

Kötelező kimeneti minimumszintek 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott 
követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a 
nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 
követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A 
nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az 
egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 
 

 

 
1-4. évfolyam, 
minimumszint 

8. évfolyam, 
minimumszint 

12. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

mérhető 
A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 
 
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 
meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a 
kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 
 

 1-4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen KER-szintben A1 A2 B1 mínusz B1 
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nyelv nem mérhető 

Második 
idegen nyelv 

- - - A1 A2 

 
 

Általános tantervű óraháló a negyediktől a nyolcadik osztályig 
 

Évfolyam 4. 5. 6. 7. 8. 

Heti 
óraszám 

2 3 3 3 3 

Éves 
óraszám 

68 102 102 102 102 

Tananyag Smart3 GTTT1 GTTT2 GTTT3 GTTT4 

KER szint A1- A1 A1.2 A2.1 A2.2 

 
Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 102 óra/év, 3 óra/hét 
 

 
 

5. évfolyam 
 
Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan 
érkezik a tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, 
ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli 
kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális 
csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az 
átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú 
tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének 
megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  
Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 
ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton volt, 
ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek 
továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe 
kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való 
munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. 
Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül 
történő kommunikáció és szövegértés is. 
Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott 
szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb 
feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: 
egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok megvalósítására 
képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, 
tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 
aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között 
valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós 
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nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre 
tudatosan építsünk.  
Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és 
nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 
A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá 
válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután megismerkedik különböző 
tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére 
már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 
Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 
az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek meghatározásra, 
melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 
 
Angol nyelvi funkciók az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m 
OK.) 

 köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are 
you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th 
July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? 
Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I 
haven’t.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! 
Happy Easter!)  

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 
e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you 
think? I think …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s 
your opinion about …? I think …) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 
like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I 
don’t.)  

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 



230 
 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  

 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like 
…)  

 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. 
Sorry, I can’t.)  

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come 
to the cinema? Yes, sure.)  

 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d 
like to invite you to my party.) 

 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, 
thank you. Thank you.) 

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read 
the text, please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 
kifejezések példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? 
Who is he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for 
breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? 
I’m not listening. I’m leaving.) 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was 
he…? Who was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 
didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 
brother …) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, 
third…) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve 
got a lot of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? 
I’ve got a lot of/little money.) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, 
on, under, opposite, next to, between …) 
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 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 
once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on 
Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is 
the prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, 
those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), 
some/any (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got 
any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), 
határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 
tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 
 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 32 
Közéleti témák és szituációk 4 
Osztálytermi témák és szituációk 18 
Kereszttantervi témák és szituációk  6 
Célnyelvi vonatkozások  6 
Interkulturális, országismereti témák és szituációk 12 
Aktuális témák 5 
Szórakozás 11 
Ismeretszerzés, tudásmegosztás  8 

Összes óraszám: 102 
 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 
Személyes, közvetlen környezeti és 
természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: 
a család, barátság 
Matematika: 
tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 
Természetismeret: 
táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 
növények és gyümölcsök 
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Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 
a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 
közélet színterei, tájékoztató jellegű olvasmányok, 
közművelődés 
Etika: 
etikus magatartás közművelődési intézményekben, 
szokások 
Történelem: 
múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 
az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 
helyzetek 
Etika: 
osztálytársak és barátság 
Természetismeret: 
bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 
projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 
anyanyelvünk jellemzői, 
a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 
egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: 
a család, barátság 
Történelem: 
a család, baráti kapcsolatok 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 
aktuális események 
Történelem. 
aktuális események értelmezése 
Természetismeret: 
az időjárás 
Rajz és vizuális kultúra: 
az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 
mozgásos játékok, sportok, 
egészséges életmód 
Természetismeret: 
egészségvédelem 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 
projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

27.4.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
ismerősök, rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 
környezet, otthon 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 
részei, bútorok, háztartási eszközök 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
hobbik 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 
plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 
természet, a város és a vidék  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 
jelenségek (natural phenomena) 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 
nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

27.4.3. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Projektmunka egyénileg (plakát) 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 
o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Scrapbook/poszter készítése 
o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 
o ‘A családom’ 
o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor stb.)  

− Projektmunka csoportban 
o (plakát készítése): A mi házunk 

− Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 
− Szerepjátékok 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

27.4.4. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
institutions, restaurants  
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 
tickets, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
events, ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
giving directions, giving information 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, majd ezt felhasználva páros feladat az 

útbaigazítás gyakorlására 
− Kiselőadás: lakóhelyem bemutatása (szolgáltatások, intézmények)  
− Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  
− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

27.4.5. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
tantestület (school staff) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 
for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 
activities, school festivals  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 
fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka - egyéni vagy csoportos 
o iskolai szokások, napirend, órarend 
o iskolai szabályok  

- Scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 
o iskolánk bemutatása 

- Kérdőív készítése 
o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 
- Csoportos feladat 

o szókártyákból mondatalkotás  
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- Iskolai versenyek 
o olvasási verseny  
o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 
o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

27.4.6. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

27.4.7. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  
− Egyéni projektmunka 

o az idegennyelv-tudás szerepe más tantárgyakban  
 
 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

27.4.8. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 
felismerése 

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 
is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   
− Filmnézés a célnyelven 
− A fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 
− Keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 
− Játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 
o ’Chinese whispers’ 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

27.4.9. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 
hazai szokásainkkal 
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 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

27.4.10. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Az Egyesült Királyság megismerése az alábbi témakörök mentén 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 
o tipikus angol ház, lakás 
o mindennapi szokások 
o ünnepek a családban 

− Projektmunka csoportban (plakát készítése) 
o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva – 

hasonlóságok, különbségek bemutatása 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

27.4.11. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 
alapvető szókincs megértése célnyelven 

27.4.12. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Projektmunka 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 
o  képaláírások megfogalmazása  
o időjárásjelentés 

− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

27.4.13. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Nyelvi és egyéb hagyományos játékok 
o Activity 
o ’Találd ki, ki vagyok’ 
o Barkochba 
o kártyajátékok 

− Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  
− Közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 
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TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

27.4.14. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 

véleményekkel hozzászólásokkal 
− Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 
− Prezentáció 
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Kommunikációs eszközök, fogalomkörök, valamint a tanulói tevékenységek 
 
 

Kommunikációs eszközök, 
helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 
nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Greetings, spelling our names; 
Reading & dictating telephone 
numbers; 
The colour of objects, 
Understanding instructions in 
the classroom; 

Cselekvés, történés, létezés  
- többes szám; 
- felszólító mód (Let’s ...) 
- the verb ’be’ in negatives and  
  questions 
- Who?, What? 

Szövegértés; lényegkiemelés; 
Bemutatkozás;  
Adatlap kitöltése;  ID card 
készítése; Szituációs játék; 
Órarendkészítés; Levélírás; 
Ismerkedés pen friend-del  

Enquiring about personal data 
and answering;  
Expression of time;  
Saying good-bye;  
Enquiring about other people’s 
strengths; Introducing family 
members; Describing my 
friends’ looks; My 
personalbelongings; Describing 
my favourite pet animals; 

Birtoklás 
- Possessive case; 
- Possessive adjectives; 
- the verb ’havegot’ 
- These / those 

Filmismertetés: híres családok; 
A királyi család tagjainak 
bemutatása; 
Poszterkészítés kedvencekről; 
Kiállítás: gyűjtemények 
bemutatása; 
Állataim: prezentáció IKT-n; 

Describing my passtime 
activities; 
Expressing opinions; 
Describing my favourite music 
and films; 

Időbeli viszonyok 
- Present Simple 
- Prepositions of time; 
- Present Simple negatives and  
  questions 
- like, love, enjoy, hate + -ing 
- When? from always to never 

Szöveghallgatás és szövegértés; 
Brain storming / Activities; 
Mondatszerkesztés táblázattal; 
Mondatszerkesztés képekkel; 
Survey készítés / pair work; 
Hangszerek bemutatása; 
Fogalmazás a hétvégéről; 

Locating objects and 
settlements; 
Describing our place of living; 
Polite requests and asking for 
permission; 
Introducing famous places; 
Recommending programs;  

Térbeli viszonyok 
- Prepositions of place; 
- There is / there are; 
- The verb ’can’ 
- Let’s ... 

Rajzoltatás leírás alapján; 
Lakásunk, házunk lerajzolása; 
’My dream houise’ leírása; 
A lakóhely térképének részlete; 
Szerepjáték; Puzzle> 
Gyüjtőmunka IKT-n; 
Film megtekintése Londonról; 

Ordering food; 
Asking for an offer; 
Accepting an offer or rejecting it 
Recomending and offering food 

Mennyiségi viszonyok 
- Countables / Uncountables; 
- Some / any; A / an & some; 
- How many? / How much? 
- Object pronouns;. 

Párbeszéd, szerepjáték: 
étlaptervezés; Szöveghallgatás; 
Riportkészítés; Ételek 
csoportosítása; Egészséges / 
egészségtelen étlap készítése; 
Survey: önálló szövegalkotás az 
étkezési szokásokról; 

Expressing the date; 
Reporting present events; 
Describing people’s looks and 
clothing; 
Differentiating between actions 
in progress and habiual, routine 
actions; 
Talking about the weather; 

Idóbeli viszonyok 
- Months; 
- Present Progressive vs. 
Present 
  Simple; 
- Why? 
- Because ... 
  

Önálló szövegfeldolgozás; 
Fordítás, szövegértés, 
lényegkiemelés; 
Összefüggő tartalom elmondása; 
Időjárásjelentés készítése; 
Email írása; 

 

Értékelési rendszer 
 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 
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Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 
végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 
legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 
Értékelési szempontok: 
Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 
 
Az értékelés módjai: 

– önértékelés  
– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskolai  

5. évfolyam 

Angol nyelv 

Emelt óraszámú tanterv 
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Bevezető 
 
 

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

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

 
Módszerek 
Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, 
illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 
eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe 
ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 
mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 
pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 
internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában 
zajló információcserére.  
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A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni a 
nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 
ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 
szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos fejlesztése 
eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold változatos 
kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi 
szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 
elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a 
nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, 
hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek 
életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel 
nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban 
segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz 
kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, 
idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  
Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, érdeklődőbbé 
és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, 
valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúráknak, 
kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más 
kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 
vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 
készíthet el. 
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási 
környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 
gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 
munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a 
társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 
szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon 
alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási 
szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos 
nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 
idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 
tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 
nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi 
és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az 
anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 
nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem 
mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 
 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére az 
A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű 
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 
kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 
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nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő 
kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, 
illetve a nyelvtudás fontosságát.  
Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 
munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 
kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 
nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket; 

 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 
főbb jellemzőit. 

 

Kötelező kimeneti minimumszintek 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott 
követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a 
nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 
követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A 
nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az 
egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 
 

 

 
1-4. évfolyam, 
minimumszint 

8. évfolyam, 
minimumszint 

12. évfolyam, 
minimumszint 

Első idegen nyelv 
KER-szintben nem 

mérhető 
A2 B1 

Második idegen nyelv – – A2 
 
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 
meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a 
kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 
 

 1-4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen KER-szintben A1 A2 B1 mínusz B1 
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nyelv nem mérhető 

Második 
idegen nyelv 

- - - A1 A2 

 
 

Emelt tantervű óraháló a negyediktől a nyolcadik osztályig 
 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Heti 
óraszám 

5 5 5 5 

Éves 
óraszám 

170 170 170 170 

KER szint A1.1 A1.2 A2 

 

B1 

 

 
Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy emelt óraszáma: 170 óra/év, 5 óra/hét 
 

 
 

5. évfolyam 
 
Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan 
érkezik a tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, 
ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli 
kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális 
csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az 
átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú 
tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének 
megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  
Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 
ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton volt, 
ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek 
továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe 
kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való 
munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. 
Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül 
történő kommunikáció és szövegértés is. 
Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott 
szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb 
feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: 
egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok megvalósítására 
képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, 
tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 
aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között 
valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós 
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nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre 
tudatosan építsünk.  
Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és 
nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 
A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá 
válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután megismerkedik különböző 
tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére 
már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 
Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 
az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek meghatározásra, 
melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 
Angol nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m 
OK.) 

 köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are 
you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th 
July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? 
Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I 
haven’t.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! 
Happy Easter!)  

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 
e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you 
think? I think …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s 
your opinion about …? I think …) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 
like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I 
don’t.)  

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  
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 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like 
…)  

 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. 
Sorry, I can’t.)  

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come 
to the cinema? Yes, sure.)  

 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d 
like to invite you to my party.) 

 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, 
thank you. Thank you.) 

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read 
the text, please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 
példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? 
Who is he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for 
breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? 
I’m not listening. I’m leaving.) 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was 
he…? Who was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 
didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 
brother …) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, 
third…) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve 
got a lot of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? 
I’ve got a lot of/little money.) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, 
on, under, opposite, next to, between …) 
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 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 
once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on 
Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is 
the prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, 
those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), 
some/any (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got 
any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), 
határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 
tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 
 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 55 
Közéleti témák és szituációk 5 
Osztálytermi témák és szituációk 30 
Kereszttantervi témák és szituációk  10 
Célnyelvi vonatkozások  10 
Interkulturális, országismereti témák és szituációk 20 
Aktuális témák 8 
Szórakozás 18 
Ismeretszerzés, tudásmegosztás  14 

Összes óraszám: 170 
 

 
Kereszttantervi kapcsolódás 

 
Témakör Kapcsolódási pontok 
Személyes, közvetlen környezeti és 
természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: 
a család, barátság 
Matematika: 
tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 
Természetismeret: 
táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 
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növények és gyümölcsök 
Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 
közélet színterei, tájékoztató jellegű olvasmányok, 
közművelődés 
Etika: 
etikus magatartás közművelődési intézményekben, 
szokások 
Történelem: 
múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 
az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 
helyzetek 
Etika: 
osztálytársak és barátság 
Természetismeret: 
bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 
projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 
anyanyelvünk jellemzői, 
a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 
egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 
a család, lakóhelyem, barátok 
Etika: 
a család, barátság 
Történelem: 
a család, baráti kapcsolatok 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 
aktuális események 
Történelem. 
aktuális események értelmezése 
Természetismeret: 
az időjárás 
Rajz és vizuális kultúra: 
az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 
mozgásos játékok, sportok, 
egészséges életmód 
Természetismeret: 
egészségvédelem 
Ének-zene: 
célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 
projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 
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TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 55 óra 

27.4.15. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
ismerősök, rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 
környezet, otthon 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 
részei, bútorok, háztartási eszközök 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
hobbik 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 
plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 
természet, a város és a vidék  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 
jelenségek (natural phenomena) 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 
nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

27.4.16. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Projektmunka egyénileg (plakát) 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 
o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Scrapbook/poszter készítése 
o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 
o ‘A családom’ 
o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor stb.)  

− Projektmunka csoportban 
o (plakát készítése): A mi házunk 

− Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 
− Szerepjátékok 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

27.4.17. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
institutions, restaurants  
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 
tickets, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
events, ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
giving directions, giving information 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, majd ezt felhasználva páros feladat az 

útbaigazítás gyakorlására 
− Kiselőadás: lakóhelyem bemutatása (szolgáltatások, intézmények)  
− Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  
− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

27.4.18. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
tantestület (school staff) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 
for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 
activities, school festivals  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 
fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka - egyéni vagy csoportos 
o iskolai szokások, napirend, órarend 
o iskolai szabályok  

- Scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 
o iskolánk bemutatása 

- Kérdőív készítése 
o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 
- Csoportos feladat 

o szókártyákból mondatalkotás  
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- Iskolai versenyek 
o olvasási verseny  
o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 
o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

27.4.19. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

27.4.20. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  
− Egyéni projektmunka 

o az idegennyelv-tudás szerepe más tantárgyakban  
 
 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

27.4.21. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 
felismerése 

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 
is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   
− Filmnézés a célnyelven 
− A fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 
− Keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 
− Játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 
o ’Chinese whispers’ 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

27.4.22. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 
hazai szokásainkkal 
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 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

27.4.23. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Az Egyesült Királyság megismerése az alábbi témakörök mentén 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 
o tipikus angol ház, lakás 
o mindennapi szokások 
o ünnepek a családban 

− Projektmunka csoportban (plakát készítése) 
o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva – 

hasonlóságok, különbségek bemutatása 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

27.4.24. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 
alapvető szókincs megértése célnyelven 

27.4.25. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Projektmunka 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 
o  képaláírások megfogalmazása  
o időjárásjelentés 

− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

27.4.26. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Nyelvi és egyéb hagyományos játékok 
o Activity 
o ’Találd ki, ki vagyok’ 
o Barkochba 
o kártyajátékok 

− Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  
− Közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 
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TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

27.4.27. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 

véleményekkel hozzászólásokkal 
− Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 
− Prezentáció 
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Kommunikációs eszközök, fogalomkörök, valamint a tanulói tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 
helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 
nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

I can introduce myself; 
I can greet other people; 
I can name the colours; 
I can enquire about other 
people’s age, names 
I can express liking & disliking; 

Birtoklás, képesség, létezés 
kifejezése 
- be 
- can 
- have got 
-a / an 
- whose 

Pármunka; 
Szerepjáték; 
Rajzolás, kivágás, ragasztás; 
Vicces arcok készítése, 

I can identify things happening 
at the moment; 
I can tell the time; 
I can follow instructions; 
I can name road and traffic 
signs; 

Cselekvés, történés,. létezés 
kifejezése; 
- Present Progressive 
- Imperative 
- Possessive adjectives 

Daltanulás; 
Igaz – hamis játék; 
Utánzás; 
Útjelző táblák rajzolása; 

Expressing habits; 
Describing & characterising 
animals; 
My daily routine activities; 
Expressing the date; 

Időbeli viszonyok 
- Present Simple 
- Adverbs of frequency 
- What’s the time? 

Állatok, könyvek bemutatása; 
Projektkészítés kedvenc 
állatainkról; 
Anyagggyűjtés; 

I can understand simple 
directions; 
I can name the buildings in our 
neighbourhood; 
I can congratulate my friend; 
I can order food; 
I can name fields of sport; 

Térbeli, mennyiségi viszonyok 
- Prepositions of place 
- How much? 
- Some / any 

Bevásárló lista készítése; 
Térkép készítése; 
Szerepjáték (boltocska) 

I can give a personal 
description; 
I can talk about my free time; 
I can talk about sports, their 
rules and the equipment used; 
I can express prohibition; 

Logikai viszonyok 
- Object pronouns 
- like + verb + -ing 
- must / mustn’t 
- Comparatives & superlatives 

Sporteszközök rajzolása; 
Kedvenc sportágunk bemitatása 

Stories; 
I can express  a state in the past; 
I know the past tense of some 
common verbs; 
I can talk about my plans for the 
summer holiday; 

Időbeli viszonyok  
- Was / were 
- Past of  regular verbs 
- Past of irregular verbs 
- going to 

Mesehallgatás; 
Önálló szövegfeldolgozás 

 

Értékelési rendszer 
 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 
Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az év 
végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat 
legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 
 
Értékelési szempontok: 
Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 
 
Az értékelés módjai: 

– önértékelés  
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– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 
– szóbeli értékelés; 
– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 
– minősítő-szelektáló (szummatív)  
– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 
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Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

1-2. évfolyam 

Ének-zene 
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Kerettantervi követelmények: 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 
Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan zeneművek, 
melyek az életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak játékra, 
különböző mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de nem kizárólagosan 
pentaton hangkészletűek, figyelembe véve a gyermek hangterjedelmét is.   
Zeneművek / Énekes anyag / Első osztály 
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok 
Aki nem lép egyszerre;  
Budabuda bácsi;  
Bújj, bújj itt megyek;  
Bújj, bújj medve;  
Bújj, bújj zöld ág;  
Egyenlőre, két kettőre;  
Egyél libám;  
Erdő mellett nem jó lakni;  
Ess, eső, ess;  
Ég a gyertya, ég;  
Éliás, Tóbiás;  
Én kis kertet kerteltem;  
Fecskét látok;  
Fehér liliomszál;  
Gyertek haza ludaim;  
Gyertek lányok játszani, játszani;  
Gyertek lányok ligetre;  
Gyerünk, menjünk vendégségbe;  
Hej, a sályi piacon;  
Hess el, sas!;  
Hinta, palinta;  
Hód, hód, fényes lánc;  
Kering az orsó;  
Kicsi vagyok én;  
Körtéfa;  
Megy a kocsi;  
Nyisd ki Isten kiskapudat;  
Rece, rece pogácsa;  
Sírjunk, ríjunk;  
Szegény legény;  
Szólj síp, szólj;  
Ti csak esztek, isztok;  
Túrót ettem;  
Tücsök koma gyere ki;  
Zíbor, zábor;  
Zsipp-zsupp  
 
Dalok alkalmakra, jeles napokra  
Szent Gergely doktornak;  
Télapó itt van (Gyermekdal – Donászy M.);  
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Kirje, kirje;  
Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Brumm, brumm, Brúnó;  
Sárdó, gyűjj el; 
Esik eső karikára;  
Balázs Á. – Nádas Katalin: Fűzzünk, fűzzünk;  
Már megjöttünk estére (vers:Károlyi Amy);  
Hová mégy te kis nyulacska? 

Mondókák, kiszámolók  
Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelykujjam 
almafa; Lementem a pincébe; Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 
 
Zeneművek / Énekes anyag / Második osztály 
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek  
A gúnárom elveszett; 
A part alatt;  
Csillagoknak teremtője;  
Csömödéri;  
Egy kis malac;  
Egyszer egy királyfi;  
Elvesztettem zsebkendőmet;  
Ess, eső, ess;  
Este van már, nyolc óra;  
Harcsa van a vízbe;  
Hatan vannak a mi ludaink;  
Három éjjel, Hej, tulipán;  
Hej, vára vára;  
Hess, légy, ne szállj rám;  
Hol jártál, báránykám?;  
Hopp, Juliska;  
Hová mégy?;  
Isten éltessen, Péter, Pál!;  
Járom az új várnak;  
Kapitány úr megizente;  
Keresd meg a tűt;  
Két krajcárom;  
Kis kece lányom;  
Kivirágzott a diófa;  
Kőketánc;  
Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi;  
Láttál-e már valaha;  
Méz, méz, méz;  
Most viszik, most viszik;  
Nincs szebb állat, mint a lúd;  
Süssünk, süssünk valamit;  
Szélről legeljetek;  
Széles az én kedvem ma;  
Ti csak esztek;  
Tivi - tovi tács; 
Tüzet viszek; Úszik a kácsa;  
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Virágéknál ég a világ 
 
Dalok alkalmakra, jeles napokra  
Hull a pelyhes;  
Betlehembe, jer, pajtás!;  
A kis Jézus;  
Regöljünk, regöljünk;  
Ma van húsvét napja (Húsvétoló);  
Állj be, Berci katonának!; 
Még azt mondják nem illik;  
Járdányi Pál - Weöres Sándor: Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi 
Zoltán: Orgona ága;  
Serkenj fel, kegyes nép 
 
Ismerjenek meg zeneirodalmi alkotásokat, korosztályuknak megfelelő módon. Ehhez 
kapcsolódik a koncert-pedagógia. A tanulók számára biztosítani kell, tanévenként legalább 
egy közös hangverseny látogatást, mely hozzásegíti őket az élő muzsikálás szépségének 
megbecsüléséhez. 

 
 Helyi karácsonyi koncert a Református Műemlék Templomban.  
 Halászy-napok keretén belül koncert a helyi Református Műemlék Templomban. 
 Budapesti Filmharmóniai Társaság Ifjúsági koncertsorozat. 
 A legfontosabb az énekhez való pozitív attitűd kialakítása, hogy a tanulók 

megtanuljanak és szeressenek énekelni, a zene életük részévé, szívesen végzett 
tevékenységgé váljék (lásd „élethosszig tartó tanulás”). Nem az ötösök és az egyesek 
döntik el, milyen életút vár egy gyerekre, hiszen az osztályzatok nem a tanulóban rejlő 
igazi értéket mutatják, hanem a legtöbb esetben a pillanatnyi helyzetet értékelik. 

 Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni. Projekt módszer alkalmazásával a helyi népi 
jellegzetességek megismertetése az Ócsai Tájház bevonásával (népviselet, népi 
építészet, meseösvény, népmese) 

KAP: művészetalapú alprogram  
 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai 

eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek 
terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába.  

 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás 
megvalósítására. Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó 
tanórák, szabadidős foglalkozások biztosítása a tanulók számára. Indirekt célok:  

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén  
 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása  
 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között  

tanulásfejlesztés a művészetek révén  
 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú 

gyakorlatokon keresztül  
 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajátságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 
alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására.  

 Az alprogram tartalma ének órára vonatkoztatva:  
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 A művészeti tantárgyak és a mozgásra is irányuló ének tantárgy a készségtárgyak körébe 
sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljön fel 
az alprogramja. Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató 
módszerek és kerettantervi tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti 
nevelést szolgáló tanórai környezetben, a differenciálásra épülve. Művészetekre épülő 
tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 
osztálytermi környezetben. Önkéntességre és befogadásra épülő informális és 
nonformális tanulás művészet-alapú támogatása iskolai környezetben. 

 
További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli 
élményekhez jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, 
hangszeres játékuk, ritmikai alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön 
ritmikai készségük, zenei hallásuk, tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni.  

 
Mi nem bővítenénk a kerettantervben megadott tartalmat, így a megmaradt órakerettel tudunk 
gazdálkodni.  
 
 
A szöveges értékelést meghatározó szempontsor: 

1. Tanórai munkához való hozzáállás 
2. Tanórai aktivitás 
3. Társakhoz való viszonya 
4. Ritmusérzéke 
5. Hallása 
6. Felszereléseinek rendje – a szorgalom jegynél jelenik meg 

Ének-zene 
 Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására. 
 Hallás után nem képes egyszerű ritmus visszatapsolására. 
 A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is. 
 A tanult dalokat nem énekli. 
 A tanult ritmusokat, azok jeleit felismeri és használja. 
 A tanult ritmusokat, azok jeleit felismeri és segítséggel használja. 
 A tanult ritmusokat, azok jeleit nem ismeri, és nem használja. 
 Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékok eljátszásában.  
 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 
 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 
 A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást igényel.  

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

 csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 
hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

 különböző hangerővel tud énekelni; 
 a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 
 a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz; 
 hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 
 ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 
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 kézjelről énekel; 
 belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;  
 jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 

hangterjedelemben;  
 elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 
 alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában; 
 a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük; 
 aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein. 

 
 
Első osztályban nincs osztályzat, ezért a hathetes értékelés az első melyben a szülők felé 
láthatóvá válik a gyermek haladása, az órai értékelés mellett melyet az osztályban tanító 
pedagógus egyéni szabadsággal határoz meg. Félévi értékelés a mondatbank alapján, majd 
ugyanez az év végén. A tárgyban elért szintről fogadóórán is tájékoztatást kaphatnak a szülők.  
Mivel heti 2 órában tanított tárgyról van szó, ezért a havi két jegy indokolt. Ebben már 
megjelenik a szóbeli- és írásbeli munka is.  
Az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés (utóbbinak megjelenési gyakorisága 
sokszorosára nőtt a Nat-ban), 
A kiscsoportos munka, az osztályszintű megbeszélések. Az egymás közötti dialógus segíti a 
szociális és érzelmi tanulást. Ez az ének tekintetében a körjátékok, csoportmunkákban jelenik 
meg. 

 az egyénre szabott tanulási lehetőségek térnyerése, 

Minden, a csoportban részt vevő egyén a saját igényeinek megfelelő anyaggal lehet 
ellátva.”  E-learning.” Digitális tartalmak használata a tanórákon.  

 a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, amelyben az eddiginél nagyobb 
hangsúlyt kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások 

Ezt tanórákon alkalmazzuk. A délutáni feldolgozott tananyagnál figyelembe vesszük. 
 multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások szervezése, amelyek 

megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a 
tudnivalók integrálásával ismerkednek meg 

Délutáni foglalkozások keretében, szakkörökön, illetve projektnapokon látom a 
lehetőséget. 

 a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit integráló 
témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, tehát arra is 

van elvi lehetőség, hogy egy-egy órát több pedagógus egyidejűleg tarthasson 

Alternatív osztályokban már megvalósul, valamint KAP program keretében tudnám 
elképzelni. 
 
 a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása 

iránti igény. 

Minden órán szerepet kaphat, nemcsak az ének tekintetében. Akár új ismeretek 
elsajátításánál, akár a megtanult tartalmak rögzítésénél. 
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Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt 
óraszám 

Zeneművek/Énekes anyag 70 
Zeneművek/Zenehallgatás 27 
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 13 
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 13 
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 13 

Összes óraszám: 136 
27.4.28. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
  érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő 

világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
 zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 
 megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 
 képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 
 megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

fűződő zenei részletet; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 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 vegyeskar hangzását; 
 meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 
 képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 
 képes az érzelmi azonosulásra; 
 egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 
 képes megérteni az zenék üzenetét; 
 szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és 

műfajú zenék hallgatása; 
 Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése; 
 Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 
 A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval; 
 Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 
 Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 
 A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban; 
 A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei 

anyagban. 

FOGALMAK  
énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 
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TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 
 megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 
 a testét hangszerként is használja; 
 egyszerű ritmushangszereket használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 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. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 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: 

 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 
 mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 
 felelgetős ritmusjátékokkal, 
 ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére 

 Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában;  
 Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos 

hangszínek használatával, testhangszer és  különböző hangkeltő eszközök és 
ritmushangszerek segítségével. 

 Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök 
készítése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása 

 Egyenletes lüktetés, mérő 
 Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet 
 2/4-es ütem 
 Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang – 

záróhang 
 Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon 

FOGALMAK 
27.4.29. Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, 

ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; 
pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, ritmuskánon 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 
 a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 
 a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 
 megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 
 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően; 
 különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és 

reprodukál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a 

környező világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
 Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 
 Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős 

játékokkal; 
 Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 
 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 
 Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 
 Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre; 
 A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a   tanuló által készített 

hangkeltő eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó 
vagy érzelem kifejezésére; 

 A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 
 A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 
 kánon éneklésmódjának elsajátítása. 

FOGALMAK  
halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

időbeli viszonyok) a kottában; 
 kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 
 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 
 tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 
 képes egyszerű kottában tájékozódni; 
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 megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző eszközökkel 

(pl. a dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 
 A 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. 
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Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

5. évfolyam 

Ének-zene 
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5–8. évfolyam 

 
Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. Fontos cél továbbá, 
hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen 
belül az éneklés áll. A kerettantervben két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző 
órai tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelzik. A tematikai egységek és a tartalmak az oktatás 
gyakorlatában átfedik egymást. 
A Kerettanterv témakörei:  
1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  
2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  
3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  
4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  
5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön belül 
találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív tanulás 
kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfejlesztésében. Ebben az 
ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett 
tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, 
hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása 
más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv is, 
mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi struktúrák 
által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák 
fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a 
hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó 
gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a 
zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a 
tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve 
azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi 
funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 
jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 
használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások 
játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a 
különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az önkifejezés, 
a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel 
képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen 
kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése 
hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 
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. 
Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle tevékenységeken 
keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, tánctanulás, a zenei anyaghoz 
kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli gyűjtőmunka. A zenepedagógiai 
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tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei környezetre is, segít megérteni és 
feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük 
a művészi értékeket. Az élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, 
de legmagasabb fokát a iskolai minőségi kóruséneklésben érheti el. 
Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és társadalmi 
identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi szükségletet éljék meg. 
A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei rétegműfajok 
napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

5–6. évfolyam 
A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú zenei 
megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert használjanak 
képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség egészséges fejlődésének 
nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus együttműködést, a közösségi 
összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása 
szerint, az így megszerzett tapasztalatok elvezetnek a remekművek befogadásához.  
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi hangszerekkel 
is. 
A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és ütemfajták 
megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek fejlesztésében és gyakorlásában 
egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei elemek és eszközök önálló alkalmazása. 
A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb elemzése és a 
zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az értelmezés része a zene 
keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek az érzelmi nevelést segítik. 
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző 
témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 
Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra (heti 2 óra) 
A 6. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban: 34 óra, 6. osztályban: 17 óra 
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből – 5. osztály 
A bundának nincs gallérja;  A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van; Az ürögi 
faluvégen, Csínom Palkó,  Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos a teteje; Egy kis 
kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder; Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló 
végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, 
nagy az eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; 
Megismerni a kanászt; Összegyűltek, összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi táncdal, Sej, 
Nagyabonyban; Száraz tónak nedves partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt 
Műzenei szemelvények, más népek dalai 
M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van Beethoven: A 
mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis család; Szőnyi Erzsébet: 
Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter 
(francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.) 
 
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  
Erkel Ferenc:Himnusz, Egressy Béni: Szózat hallgatása, Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen 
felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, kisze, haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új 
esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj, Tóth Lőrinc 
 
Könnyen énekelhető dalok: ( forrás az ócsai Halászí Károly általános iskola házi használatú 
gyűjteménye): Yvetot király, Szörényi-Bródy: Utcán, A rabság földjén…,Nap süt kék az ég…, Baj van 
a részeg…, Dübörög a fogatom…, Száraz tónak…,Legyetek jók ha tudtok…, Három királyok 
napján…,Micimackó…,Rejtelmek ha zengenek…, Ez a nap más…, Ohio…, A börtön ablakában… 
 
 
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből - 6. osztály  
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A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már ; A Mátrai 
Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, a tari réten; Nem 
vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel érik babám; Tavaszi szél; A jó 
lovas katonának  
 
Műzenei szemelvények, más népek dalai  
John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos Sebestyén: Egri 
históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák népdal  
 
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  
Erkel Ferenc: Himnusz, Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes 
– Kerényi György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár 
vagyok; Örvendetes napunk támadt  
Könnyen énekelhető dalok:( forrás az ócsai Halászy Károly általános iskola házi használatú 
gyűjteménye) :  Soha  nem volt még…, Mondd el a hegyek..,Karácsony ünnepén.., We wish you.., Mikor 
leesik az …, Jingle bells..,  Föld anya.., Un poquito.., Szent karácsony …, Szép új világ.., Kell még egy 
szó…, Utcasarki dáridó.., Én a hegyre.., Ha jó a kedved…,Édes rózsám.., Ha én rózsa volnék… 
 
ISMERETEK  

 5. osztályban 50, 6. osztályban 26 dal megismerése 
 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 
 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 
 A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni 
megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával és 
szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott formában 
is 

 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy 
zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni megtanulása és 
éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 
megszólaltatott hangszerkísérettel 

 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  
 Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni 

 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül  
 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 

 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 
 A megélt élmények feldolgozásának segítése  

 Folyamatos Törekvés arra, hogy a gyerekek énekeljenek… 

FOGALMAK  

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő  
a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés;  tempo giusto,  parlando, rubato, mezzoforte. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 

 Népszokások eljátszása 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 
 Részvétel az iskolai kórus munkájában 

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 
- Ösztönzés a helyi népdaléneklési versenyen való részvételre  

 
TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban: 14 óra, 6. osztályban 7 óra 
Zenehallgatási anyag – 5. osztály 
Dunántúli ugrós táncok 
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi pásztortánc: 
gyermekkar 
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7. tétel 
Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar 
Zene Mátyás király udvarából 
J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló 
Liszt Ferenc: Manók tánca 
Johannes Brahms: V. magyar tánc 
Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje 
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 
Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 
John Williams: Csillagok háborúja – induló 
 
Zenehallgatási anyag – 6. osztály 
Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 
Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa – gyermekkar; 
Kállai kettős – vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar 
Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt 
Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 
Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel 
Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 
W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 
Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő 
Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 
Bedrich Smetana: Moldva – részlet 
Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar bemutatása) 

27.4.30. ISMERETEK  
 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, furulya, 

tárogató, síp) ismerete 

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek megnevezése 
(fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

 A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 
 A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és abszolút 

zenében 
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27.4.31. FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között a 
hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és műzenei 
stílusokhoz/műfajokhoz 

 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő élethelyzetek és 
saját élete között.  

 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 
 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár hangszeres 

részletek tekintetében 

27.4.32. FOGALMAK  
Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; színpadi zene; 
alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, könnyű zene; madrigál; a 
vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus) 

27.4.33. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 
 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 
 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 
 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 
 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 
 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 
 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 
TÉMAKÖR: Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 8 óra, 6. osztályban 4 óra 

ISMERETEK  

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és használja 
gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 
 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  
 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 
 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal hiányos 

ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai kereteken belül tá-titi, 
szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

FOGALMAK  

Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 
27.4.34. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A dalok ritmusának hangoztatása 
 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  
 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 
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 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 
 Boomwhackers  dallamhangszer alkalmazása az órákon 

 
 
TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 6 óra, 6. osztályban 3 óra 

27.4.35. ISMERETEK  
 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 

27.4.36. FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 
 A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  

 A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 
kapcsolódóan 

 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 
megnevezése 

 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött szerepét 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a többszólamú éneklés 
fokozatos bevezetésével  

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése 
 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség szinten, 

alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud kiegészíteni, 
befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

 Ritmusfejlesztés a világhálón elérhető MUSICOGRAMA feladatok felhasználásával 

27.4.37. FOGALMAK  
Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek 

27.4.38. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 
 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával 
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására 
 
TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 6 óra, 6. osztályban 3 óra 

ISMERETEK  
 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

 matematika  társtantárgy felhasználás a ritmusértékek jobb megértése céljából 

 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 

 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

 a módosított hangok grafikai képe és írása 
 az abszolút hangnevek 

 C-dúr, a-moll 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok 
fordulataival 

 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 

 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 

 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a zenehallgatási 
anyaghoz kapcsolódóan 

 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 

 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva 
 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban 

27.4.39. FOGALMAK  
Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés. 

27.4.40. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINIMUM KÖVETELMÉNY  5 ÉVFOLYAM VÉGÉN: 
 
 
1.Magyar népzene és műzene : legalább 5 népdal és 1 műdal éneklése  a tanévben tanultakból 
2.Nemzeti értékeink: Erkel-Kölcsey: Himnusz éneklése fejből,  
3. Zeneelmélet: dúr és moll hangnem sajátossága, visszatérő forma felismerése, és a rondó forma 
ismerése 
4. Ritmusértékek: egész, fél, negyed, nyolcad és tizenhatod érték, éles és nyújtott ritmus 
felismerése és a kis éles és kis nyújtott ritmus ismerete 
Egyszerű ritmusképlet letapsolása, megnevezése 
5. Hangsorok: pentaton, pentachord, hexachord hangsorok felismerése 
6. Zenei szakkifejezések: allegro, andante, piano, forte előadásmódok ismerete 
7.Zenetörténet: középkor egyházi és világi zenéje, reneszánsz egyházi és világi zenéjének 
sajátosságai és jellemzői ismerete 
 
 
MINIMUM KÖVETELMÉNY A 6.ÉVFOLYAM VÉGÉN: 
 
 
1.Magyar népzene és műzene:  5 népdal és 1 műdal éneklése  atanévben tanultakból 
2.Nemzeti értékeink: Erkel-Kölcsey: Himnusz éneklése fejből, 
3.Zeneelmélet:  A 6/8-os ütemjelzés ismerete, zenei periódus visszatérő forma, rondó forma 
ismerete 
4.Ritmusértékek: Alapvető ritmusértékek ismerete, egyszerű ritmusok tapsolása 
5. Hangsorok: pentaton, pentachord, hexachord hangsorok felismerése 
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6. Zenei szakkifejezések: allegro, andante, piano, forte előadásmódok ismerete 
7. Zenetörténet, hangszerismeret: A klasszicizmus korának zenei jellemzői, Haydn, Mozart, 
Beethoven. Opera, dal, versenymű és szimfónia műfajának ismerete 
A hangszerek csoportosítása, azok ismerete. 
 
 
MINIMUM KÖVETELMÉNY AZ ÉNEK-ZENE IRÁNYULTSÁGÚ OSZTÁLYOK 5. 
ÉVFOLYAMÁNAK VÉGÉN: 
 
Az 5.osztályban tanítandó tananyag első félévében, még a 4.osztályos tananyag befejezése történik. 
Fő témakör: Kodály Zoltán: Háry János daljátéka. 
Ezek után az emelt szintű Szabó Helga tankönyv befejezése után a Szabó-Rápli : Ének-zene 
tankönyvcsaládra váltunk. Mivel ez a tankönyv heti 1 órára készült, ezért az új NAT szerinti heti 
2 órára a dalanyaga kevés. Ezért a helyi összeállítású Dalgyűjteményt is használjuk, természetesen 
a nem irányultságú osztályoknál is. 
Az elmélet kicsit lassított tempóban halad, de mindenképpen többet nyújt mint a többi osztályban, 
azért is mert az előző években ők több óraszámban tanulták az éneket, mint a többi egyszerű 
oszályok. 
 
1.Magyar népzene: 8 népdal éneklése 
2.Egyetemes dallamkincs: legalább 3 műdal éneklése  a tanévben tanultakból 
3.Nemzeti értékeink: Erkel-Kölcsey: Himnusz éneklése,  
4.Zeneelmélet: - Régi stílusú népdalok jellemzői 
                           - Új stílusú népdalok jellemzői 
                           - Hangközök felismerése kottakép alapján: T5, T4,  T8, T1,terc, szekund 
                           - Kereszt, bé ,és a feloldójel ismerete 
                           - C-dúr, F-dúr, G-dúr hangnemek 
                           - betűkotta utáni kottázás  5 vonalasrendszerben 
                            
 
5. Ritmusértékek: - egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod hangok és szünetek felismerése , 
alkalmazása, írása, tapsolása 
                                 -  triola 
                                  
6. Zenei szakkifejezések:  allegro, andante, piano, forte kifejezések ismerete 
 
7. Zenetörténet: Középkor és a reneszánszkorszak jellegzetességei, zeneszerzők ismerete 
 
 
MINIMUM KÖVETELMÉNY AZ ÉNEK-ZENE IRÁNYULTSÁGÚ OSZTÁLYOK FURULYA 
TANTÁRGYÁBAN: 
 
 
Az 5.osztályban az előző évek tapasztalatai és a 4. osztály végén levő szintfelmérés alapján 
folytatják furulya tanulmányaikat azok a tanulók, akiket kiválasztunk. Továbbra is heti 2 órában, 
egyéni foglalkozás keretében tanulnak, párhuzamosan technika és rajz órán. 
Módosított hangok: Fisz, Bé, Cisz, Gisz, -dallamokban való megszólaltatása 
G-dúr, F-dúr, e-moll, d-moll dallamok lejátszása, a tanult népdalok lejátszása, emellett középkori, 
reneszánsz válogatott szemelvények elsajátítása egy és többszólamban. 
Megszólaltatásuk egyénileg, és csoportosan, zongorakísérettel. 
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Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

1. évfolyam 

Vizuális kultúra 

  



278 
 

 
 

Vizuális kultúra – 1. osztály 
Helyi tanterv 

Heti 2 óra – 68 óra egy évre 
 

Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 
alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 
XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 
kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 
az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 
megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  
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A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető 
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, 
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp 
a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális 
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális 
gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását 
és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok 
és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és 
fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt 
jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a 
tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti 
nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma 
(vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs 
lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 
A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 
gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 
tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 
érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet 
felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható 
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fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség 
fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége 
van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális 
kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások 
bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, 
felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet 
játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív 
problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon 
meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki 
közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló 
alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 
megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül 
a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 
kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók 
az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és 
építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal 
büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó 
tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 
lehetőségeként működik.  

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat 
megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 
minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek 
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rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű 
alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A 
kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott 
követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy 
tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása 
természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden 
fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de 
a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében 
a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola 
saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 
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1. évfolyam 

Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy 
az alkotás örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat, 
érdeklődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség, 
mely sok játékos elemet tartalmaz és épít a gyerekek sajátos humorérzékére is. Az első két 
évfolyam vizuális nevelés gyakorlata ugyanakkor képességfejlesztő célú feladatrendszerben 
jelenik meg. Alkotói és befogadói képességeik fejlesztése közben meg kell tanítani a gyerekeket 
a hagyományos ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett mintázás és más, 
változatos anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az eszközhasználati készségfejlesztés 
folyamatában törekedni kell arra, hogy a második osztály végére legalább jártasság szintre 
eljussanak a tanulók. Továbbá arra, hogy az életkoruknak megfelelő kommunikációs és 
médiakörnyezet sajátosságait megismerjék és használják. 

Az első iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének megalapozása, 
mely nem önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos, motiváló, nagyrészt 
kifejező célú képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott képanyag formájában 
rejlik. 

Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék, 
zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük 
kialakulásához, mely fontos alapja a más kultúrák elfogadásának. 

A magyar népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink ismerete és a magyar népi tárgykultúrából 
építkező tárgy- és környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy a gyerekek 
természetesnek éljék meg nemzeti sajátosságaink ismeretét. 

Az 1. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

A témakörök táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 
horizontálisan 
beépül a többi 

témakörbe 
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes 
élmények 

32 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 
Médiahasználat – Valós és virtuális információk 2 
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 2 
Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 12 
Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 14 

Összes óraszám: 
68 

 
    68 

A kerettantervben meghatározott tartalmakat és órakereteket iskolánkban alkalmazzuk 

 

Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 
Javasolt óraszám: horizontálisan beépül a többi témakörbe 
Az első  évfolyam fejlesztési folyamatát  végigkísérő, rendre ismétlődő fejlesztési feladatokhoz 
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óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és típusokat tartalmazza, 
melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő szakaszban, és az esetleg 
fennálló hátrányok leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés érdekében rendre meg kell, 
hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott feladattípusban, noha legtöbb esetben nem képeznek önálló 
produktumot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű 

feldolgozása alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az 
élmények, kialakult érzések vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és 
térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/konstruálás, tárgyalkotás). 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény 
részei, osztályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) 
célirányos megfigyelése, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a 
látott  információk pontos leírása és feldolgozása érdekében. 

− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, 
felület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális 
jellemzők kiválasztása, csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb 
forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok 
következetes felhasználása az  alkotómunka során. 

− Megadott szempontok alapján természeti  és mesterséges tárgyak gyűjtése, 
megfigyelése, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális 
megjelenítése játékos feladatokban. 

Fogalmak 
sík, tér, méret, irány, szín, felület,  

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 
Javasolt óraszám: 32 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére: 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít; 

● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 
készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, formáz, épít és a képet, tárgyat 
szövegesen értelmezi; 

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 
magyarázza; 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű 
eszközöket: egyszerű bábot, teret  készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen 
megfogalmazza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 
●  különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál 
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít; 
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● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű 
dramatikus eszközökkel eljátssza; 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális 
eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, formáz, épít, és magyarázza azt; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei 

élmények (gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális 
bemutatása a saját ötletek megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és 
térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, kollázs, plasztika, makett, tabló), és a  kitalált 
vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben) 
Szemléltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma, 
Sajdik Ferenc illusztrációi. 

− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének többalakos 
vizuális megjelenítése tetszőleges eszközökkel.  

− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges 
megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, 
emberábrázolás, kifejezőképesség fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner 
tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, Parasztlakodalom, Vankóné Dudás Juli: Jeles 
napok, népélet. 

− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális 
illusztráció készítése választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges 
magyarázatával. 

− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése 
hagyományos, ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások 
(karcolozott, faragott pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával. 

− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, 
zenemű, animációs film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. 
rajz, festés, vegyes technika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, 
kartondoboz, paraván, osztályterem átrendezése) csoportmunkában is. 

− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs 
film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök 
felhasználásával (tárgyakkal való bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre 
ajánlott: Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 1966, Babfilm, 1975. 

Fogalmak 
történet, szereplő, helyszín, illusztráció,  

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló első évfolyam végére: 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és páros munkában; 

● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 
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● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan 
kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 
● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, 

meghívó, – készít egyénileg vagy  párosmunkában; 
● pontosan ismeri nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi 

tartalmakhoz a tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, 
betűsablon, szókártya) személyes célok érvényesítésével. 

− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári 
segítséggel, és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. 
névtábla, utcatábla, házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó 
tervezése). 

− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés, 
piktogram, zenei kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok 
felhasználása játékos feladatokban (pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak 
kiegészítése térbeli közlekedési táblákkal). 

− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. 
Véleményt formál társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban. 

− Magyar nemzeti szimbólumok felismerése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent 
Korona,)  

Fogalmak 
jel, jelzés 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 
Javasolt óraszám: 2 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére: 

● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket megfigyel 
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást segítséggel értelmez; 
● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest,  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Régi magyar reklámok (pl.  “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”, “Bontott 

csirke”, “Forgó morgó” stb.) megnézéséhez. 
− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések 

(pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel 
− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű 

példáinak elemzése tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása 
céljából. 

Fogalmak 
 könyv, televízió, film, internet 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
Javasolt óraszám: 2 óra 
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Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére: 

● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a 
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, segítséggel értelmez; 
● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének 

elemzése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés 
képkockáinak rendezése) 

− Rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások 
szemléltetése érdekében (pl. napirend, évszakok). 

Fogalmak 
képregény, képsorozat 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 
Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére: 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű 
eszközöket: bábot, teret, készít páros munkában, és élményeit szövegesen 
megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, mintáz; 
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és páros munkában; 
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.  
− A készült rajzok leegyszerűsítésével sordísz alkotása ( átrajzolás, színezés, nyomat). 
− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, 

gyöngyfűzés, agyagozás). 
− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) 

egyszerű mintaelem másolása (pl. átrajzolás,  indigó alkalmazása) A tervezés érdekében 
egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata.  

− Elképzelt, mesebeli tárgyak  tervezése és létrehozása választott egyszerű anyagokból. 
− Dramatikus játék céljára  ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, “rámás csizma”, 

“kőleves”) csoportmunkában is. 

Fogalmak 
hagyomány, díszítés, minta, öltözék 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 
Javasolt óraszám: 14 óra 
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Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére: 

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyénileg vagy páros 
munkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, magyarázza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)   életszerű megfigyelése, ábrázolása.  
− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját 

szoba, éléskamra, fiók) megfigyelése.  
− A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és épülettípusainak megfigyelése, 

egyszerű ábrázolása (pl. park, iskola, vegyesbolt, templom, víztorony, szemétgyűjtő 
sziget)  

− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos 
ismeretszerzés. 

Fogalmak 
építészet, műemlék, műemlékvédelem 

 

A kerettantervi követelmények az előzőekhez képest nem sokat változtak, a heti 2 óra 

elegendő. Javasoljuk a 2 órát egyben tartani.  A vizuális kultúra tanórák kiválóan alkalmasak 

arra, hogy a tantárgyi koncentráció és projektoktatás megvalósuljon. A tanórákat színesíthetjük 

a digitális technológia eszközeivel. Már első évfolyamtól, témakörönként gyűjtésre javasoljuk 

a gyerekek kiemelkedő munkáit egy későbbi egyéni vagy osztály portfólió céljából.  

 

Értékelés, jutalmazás és fegyelmező intézkedések: 

Tanórákon alkalmazzuk a pedagógiai programban elfogadott általános értékelési rendszert. 

Szövegesen értékeljük az előkészítő időszak végén, félévkor és év végén a tanulókat. 

Jutalmazás: szóbeli dicséret, nyomda, matrica... 
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Helyi tanterv – javaslat 

Halászy Károly Általános Iskola 

5. évfolyam 

Vizuális kultúra 
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A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 
alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális kultúra 
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 
XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 
kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 
az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 
megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 
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jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

5. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott 
igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, 
hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív 
ítéletek között képesek különbséget tenni.  A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő 
képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy 
tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a 
kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszerben valósítható 
meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes fejlesztés érdekében 
differenciált feladatkiadásra van szükség.  A személyiségformálás e szakaszában is fontos 
szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek összetevőinek, a konkrét 
képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton már megkezdődik.  

A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított 
ismeretek meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra 
tanórákon. 
A vizuális kultúra részterületei közül az 5. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek a 
„Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő 
művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgyés 
környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb 
iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 
környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 
szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 
kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 
jelen. 
Óraszám:36/év; 1/hét 
  



291 
 

 
Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraterv 

1. 

Vizuális művészeti jelek 6 

Alkotások, stílusok 2 

Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 4 

2. 

Médiumok sajátosságai 8 

Médiumok jellemzői 4 

Médiumok kifejező eszközei 4 

3. 

Vizuális információ és befolyásolás 10 

Kép üzenete 6 

Kép és a szöveg 4 

4. 

Környezet: Technológia és hagyomány 8 

Hagyomány, design, divat 3 

Tárgyak, terek, funkciók 5 

5. 

Tér és időbeli viszonyok 4 

Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 4 
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A témazáró, összefoglaló órák jelzése az órakeretnél_ pl. + 

Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

1. Vizuális művészeti jelek 
- Alkotások, stílusok 

Órakeret 2 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 
alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 
alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai 
és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 
kiemeli, bemutatja; 
alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány 
egészét, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, 
rekonstruálja azt; 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során 
az objektív és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, 
egyedi művészettörténeti korszak jellemzőinek felismerésével és személyes 
gondolatok megfogalmazásával.  
A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, 
középkor, XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások 
elemző összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás 
szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök használata szerint), 
és inspiratív felhasználása az alkotás során.  
 

Magyar nyelv és 
irodalom: a 
műélvezet 
megtapasztalása. 
Matematika: 
pontos 
megfigyelés, 
lényegkiemelés. 
Ének-zene: zenei 
élmény 
feldolgozása 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
történeti korok, 
korszakok. 

Kulcsfogalma/fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, 
művészettörténeti korok, stílus 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

− Vizuális művészeti jelek 
- Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 
Órakeret 3+1 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 
megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, 
vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv 
alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen 
tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége, az 
érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és 
különbözőségek tudatosítása. 
 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni 
véleményformálás során az objektív és szubjektív megállapítások 
szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti korszak 
jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok 
megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány 
szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás 
vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is. 
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi 
motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-
figuratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek 
meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a 
személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos 
használatával 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
A tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális 
megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk között) 
felhasználása az alkotás során is. 
A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. 
ókor, középkor, XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális 
alkotások elemző összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma, műfaj, 
létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök 
használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során 

Természetismeret: 
Az emberi test, 
testarányok. 
Mozgásképesség. 
Matematika: 
változó helyzetek, 
időbeliség.  

Kulcsfogalma/fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, 
művészettörténeti korok, stílus 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

2. Médiumok sajátosságai 
- Médiumok jellemzői 

Órakeret 4 

Előzetes tudás 

adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 
inspirációkat keres többféle forrásból; 
a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 
gondolatokat különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, 
a tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 
felhasználja; 
 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

  Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és 
szívesen használt médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, 
számítógépes játék) sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközeinek 
(pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, kompozíciós 
elrendezések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, 
világos-sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, 
kameramozgás, időbeliség) megismerése. 

 

Természetismeret: 
Tájékozódás 
természetes és 
épített 
környezetben; 
Jelek, jelzések 
felismerése és 
értelmezése.. 
Informatika: 
rajzos-szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása..  

Kulcsfogalma/fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, 
kompozíció, képkivágás, nézőpont 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

2.Médiumok sajátosságai 
- Médiumok kifejező eszközei 

Órakeret 3+1 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, vizuális 
inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját 
szolgáló lehetőségekre. 
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, 
dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak, és személyes 
gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. 
tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, 
vagy annak rajzos forgatókönyve.) 

Természetismeret: 
Tájékozódás 
természetes és 
épített 
környezetben; 
Jelek, jelzések 
felismerése és 
értelmezése.. 
Informatika: 
rajzos-szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása..  

Kulcsfogalma/fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, 
kompozíció, képkivágás, nézőpont 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

3. Vizuális információ és befolyásolás  
- Kép üzenete Órakeret 6 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 
értelmezése. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz 
illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, 
társadalmi probléma témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív 
felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum 
létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, 
rövid mozgóképi reklám, animált gif).  

Természetismeret: 
Tájékozódás 
természetes és 
épített 
környezetben; 
Jelek, jelzések 
felismerése és 
értelmezése.. 
Informatika: 
rajzos-szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása..  

Kulcsfogalma/fogalmak 

kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, 
kommunikációs cél, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, 
dokumentálás, befolyásolás 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

3.Vizuális információ és befolyásolás  
- Szöveg üzenete Órakeret 3+1 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 
értelmezése. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi 
inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát 
képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás során egyénileg és 
csoportmunkában is. 
Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű 
megjelenését keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák 
megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és 
gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 
 

Természetismeret: 
Tájékozódás 
természetes és 
épített 
környezetben; 
Jelek, jelzések 
felismerése és 
értelmezése.. 
Informatika: 
rajzos-szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása..  

Kulcsfogalma/fogalmak 

kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, 
kommunikációs cél, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, 
dokumentálás, befolyásolás 
 

 
  



298 
 

Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

4. Technológia és hagyomány 
- Hagyomány, design, divat 

Órakeret 3 

Előzetes tudás 

alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 
inspirációkat keres többféle forrásból; 
különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 
cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja 
a gyűjtés eredményeit; 
különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 
alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 
összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 
segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. 
ünnepi és hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, 
divat változása) vizuális és szöveges feldolgozása, információk keresése és 
rendszerezése különböző forrásokból (pl. könyvtár, internet, interjú készítése 
az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatása). 
 

Hon-és népismeret: 
Népművészet 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: történeti 
korok, korszakok  

Kulcsfogalma/fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, 
egyedi tárgy, formaredukció, motívum, technológia 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

4.Vizuális információ és befolyásolás  
- Tárgyak terek funkciók Órakeret 4+1 

Előzetes tudás 

alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 
inspirációkat keres többféle forrásból; 
különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 
cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja 
a gyűjtés eredményeit; 
különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 
alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 
összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 
segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 
megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 
értelmesen használható tárgy (pl. háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 
telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése 
és létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, 
szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 
 

Hon-és népismeret: 
Népművészet 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: történeti 
korok, korszakok  

Kulcsfogalma/fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, 
egyedi tárgy, formaredukció, motívum, technológia 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

5. Tér és időbeli viszonyok 
- Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
Órakeret 3+1 

Előzetes tudás 
Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által 
felidézett asszociatív módon generált képeket, történeteket 
szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és 
csoportmunkában is; 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt 
lehetőségeinek (pl. kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos 
perspektíva, fordított perspektíva) megfigyelése, megismerése, műalkotások 
alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: Bábel 
tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső terei, Szent Péter-
bazilika Kollonád). 
 

Hon- és népismeret: 
család és lakóhely, 
falvak és városok. 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
népköltészet. 
Könyvtárhasználat. 
Természetismeret: 
környezettudatosság, 
fenntarthatóság. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
hagyományos 
foglalkozások, 
szakmák 

Kulcsfogalma/fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli 
változás vizuális megjelenítései,folyamatábra, képregény/storyboard 
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5. évfolyam 
 

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. 
Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya, 
Írnok szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ablakon keresztül, Csók István: 
A keresztapa reggelije, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Zarándolklás a 
cédrushoz, Öreg halász, Nagy Taormina, Mostar, delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, 
Dürer: Önarckép, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a 
szabadban, Michelangelo: Dávid. 
Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, Lánchíd-
Budapest, Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta 
aranyszarvas, Tutanhamon arany halotti maszkja 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén, a tovább 

haladás feltételei. 

-A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó 
tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.  
− Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a 
képalkotásban.  
− Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 
értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 
megjelenítése.  
− A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 
analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása 
 − Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben 
és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során.  
− Szakrális (ősi és keresztény) kifejezési formák felismerése, 
megkülönböztetése  
− Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű 
következtetések megfogalmazása.  
− Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 
alkotótevékenység során.  
− Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.  
− A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.  
− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális 
megfigyelés pontos megfogalmazása.  
− Fontosabb szimbolikus, vallási, és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 
felismerése.  
− A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 
megfogalmazása.  
 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
 

Értékelés 
Minimum nyolc jegy évente, félévente nem lehet kevesebb négynél 
A gyerekek objektív önértékelése szöveges értékelésnek minősül. 
Projektfeladat elvégzése után járó jegy 200% súlyú legyen 
Három alkalommal hiányos felszerelés elégtelen értékelést von maga után. Egyes érdemjegy, 
a gyakorlati feladat meg nem valósítása okán. 
Az egyes témakörök feldolgozásának befejeztével, a gyerekek javaslatai alapján ötös 
érdemjegy adható plusz három tanulónak. 
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Helyi tanterv  

Halászy Károly Általános Iskola 

5. évfolyam 

Vizuális kultúra 
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A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 
alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális kultúra 
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 
XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 
kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 
az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 
megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 
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jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

5. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott 
igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, 
hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív 
ítéletek között képesek különbséget tenni.  A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő 
képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy 
tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a 
kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszerben valósítható 
meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes fejlesztés érdekében 
differenciált feladatkiadásra van szükség.  A személyiségformálás e szakaszában is fontos 
szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek összetevőinek, a konkrét 
képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton már megkezdődik.  

A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított 
ismeretek meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra 
tanórákon. 
A vizuális kultúra részterületei közül az 5. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek a 
„Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő 
művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgyés 
környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb 
iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 
környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 
szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 
kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 
jelen. 
Óraszám:36/év; 1/hét 
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Témakör 
sorszáma 

Témakör Óraterv 

1. 

Vizuális művészeti jelek 6 

Alkotások, stílusok 2 

Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 4 

2. 

Médiumok sajátosságai 8 

Médiumok jellemzői 4 

Médiumok kifejező eszközei 4 

3. 

Vizuális információ és befolyásolás 10 

Kép üzenete 6 

Kép és a szöveg 4 

4. 

Környezet: Technológia és hagyomány 8 

Hagyomány, design, divat 3 

Tárgyak, terek, funkciók 5 

5. 

Tér és időbeli viszonyok 4 

Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 4 

 
  



306 
 

A témazáró, összefoglaló órák jelzése az órakeretnél_ pl. + 

Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

6. Vizuális művészeti jelek 
- Alkotások, stílusok 

Órakeret 2 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 
alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 
alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai 
és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 
kiemeli, bemutatja; 
alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány 
egészét, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, 
rekonstruálja azt; 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során 
az objektív és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, 
egyedi művészettörténeti korszak jellemzőinek felismerésével és személyes 
gondolatok megfogalmazásával.  
A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, 
középkor, XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások 
elemző összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás 
szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök használata szerint), 
és inspiratív felhasználása az alkotás során.  
 

Magyar nyelv és 
irodalom: a 
műélvezet 
megtapasztalása. 
Matematika: 
pontos 
megfigyelés, 
lényegkiemelés. 
Ének-zene: zenei 
élmény 
feldolgozása 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
történeti korok, 
korszakok. 

Kulcsfogalma/fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, 
művészettörténeti korok, stílus 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

− Vizuális művészeti jelek 
- Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 
Órakeret 3+1 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 
megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, 
vizuális jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv 
alapelemeinek megkülönböztetése és használata. Közvetlen 
tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége, az 
érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és 
különbözőségek tudatosítása. 
 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni 
véleményformálás során az objektív és szubjektív megállapítások 
szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti korszak 
jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok 
megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány 
szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás 
vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is. 
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi 
motívum, film képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-
figuratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek 
meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a 
személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos 
használatával 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
A tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális 
megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk között) 
felhasználása az alkotás során is. 
A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. 
ókor, középkor, XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális 
alkotások elemző összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma, műfaj, 
létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök 
használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során 

Természetismeret: 
Az emberi test, 
testarányok. 
Mozgásképesség. 
Matematika: 
változó helyzetek, 
időbeliség.  

Kulcsfogalma/fogalmak 
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, 
művészettörténeti korok, stílus 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

7. Médiumok sajátosságai 
- Médiumok jellemzői 

Órakeret 4 

Előzetes tudás 

adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 
inspirációkat keres többféle forrásból; 
a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 
gondolatokat különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, 
a tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 
felhasználja; 
 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

  Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és 
szívesen használt médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, 
számítógépes játék) sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközeinek 
(pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, kompozíciós 
elrendezések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, 
világos-sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, 
kameramozgás, időbeliség) megismerése. 

 

Természetismeret: 
Tájékozódás 
természetes és 
épített 
környezetben; 
Jelek, jelzések 
felismerése és 
értelmezése.. 
Informatika: 
rajzos-szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása..  

Kulcsfogalma/fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, 
kompozíció, képkivágás, nézőpont 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

2.Médiumok sajátosságai 
- Médiumok kifejező eszközei 

Órakeret 3+1 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, vizuális 
inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját 
szolgáló lehetőségekre. 
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, 
dokumentálása során a közvetítendő tartalmaknak, és személyes 
gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. 
tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, 
vagy annak rajzos forgatókönyve.) 

Természetismeret: 
Tájékozódás 
természetes és 
épített 
környezetben; 
Jelek, jelzések 
felismerése és 
értelmezése.. 
Informatika: 
rajzos-szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása..  

Kulcsfogalma/fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, 
kompozíció, képkivágás, nézőpont 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

8. Vizuális információ és befolyásolás  
- Kép üzenete Órakeret 6 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 
értelmezése. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz 
illeszkedő művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, 
társadalmi probléma témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív 
felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum 
létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, 
rövid mozgóképi reklám, animált gif).  

Természetismeret: 
Tájékozódás 
természetes és 
épített 
környezetben; 
Jelek, jelzések 
felismerése és 
értelmezése.. 
Informatika: 
rajzos-szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása..  

Kulcsfogalma/fogalmak 

kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, 
kommunikációs cél, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, 
dokumentálás, befolyásolás 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

3.Vizuális információ és befolyásolás  
- Szöveg üzenete Órakeret 3+1 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 
értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű 

vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 
értelmezése. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi 
inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát 
képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás során egyénileg és 
csoportmunkában is. 
Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű 
megjelenését keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák 
megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és 
gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 
 

Természetismeret: 
Tájékozódás 
természetes és 
épített 
környezetben; 
Jelek, jelzések 
felismerése és 
értelmezése.. 
Informatika: 
rajzos-szöveges 
dokumentumok 
létrehozása, 
átalakítása..  

Kulcsfogalma/fogalmak 

kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, 
kommunikációs cél, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, 
dokumentálás, befolyásolás 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

9. Technológia és hagyomány 
- Hagyomány, design, divat 

Órakeret 3 

Előzetes tudás 

alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 
inspirációkat keres többféle forrásból; 
különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 
cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja 
a gyűjtés eredményeit; 
különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 
alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 
összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 
segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. 
ünnepi és hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, 
divat változása) vizuális és szöveges feldolgozása, információk keresése és 
rendszerezése különböző forrásokból (pl. könyvtár, internet, interjú készítése 
az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatása). 
 

Hon-és népismeret: 
Népművészet 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: történeti 
korok, korszakok  

Kulcsfogalma/fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, 
egyedi tárgy, formaredukció, motívum, technológia 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

4.Vizuális információ és befolyásolás  
- Tárgyak terek funkciók Órakeret 4+1 

Előzetes tudás 

alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 
inspirációkat keres többféle forrásból; 
különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott 
cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja 
a gyűjtés eredményeit; 
különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült 
alkotásokat, építményeket összehasonlít, megkülönböztet és 
összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 
segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

. 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata. A keresztény jelrendszer legfontosabb elemeinek 
ismerete 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának 
megfigyelése és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, 
értelmesen használható tárgy (pl. háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 
telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése 
és létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, 
szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 
 

Hon-és népismeret: 
Népművészet 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: történeti 
korok, korszakok  

Kulcsfogalma/fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, 
egyedi tárgy, formaredukció, motívum, technológia 
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Tematikai 
egység/Fejlesztési cél 

10. Tér és időbeli viszonyok 
- Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
Órakeret 3+1 

Előzetes tudás 
Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 
legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 
alkotó használata 

Tematikai egység nevelési 
fejlesztési célja 

A valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által 
felidézett asszociatív módon generált képeket, történeteket 
szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és 
csoportmunkában is; 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt 
lehetőségeinek (pl. kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos 
perspektíva, fordított perspektíva) megfigyelése, megismerése, műalkotások 
alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: Bábel 
tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső terei, Szent Péter-
bazilika Kollonád). 
 

Hon- és népismeret: 
család és lakóhely, 
falvak és városok. 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
népköltészet. 
Könyvtárhasználat. 
Természetismeret: 
környezettudatosság, 
fenntarthatóság. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
hagyományos 
foglalkozások, 
szakmák 

Kulcsfogalma/fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli 
változás vizuális megjelenítései,folyamatábra, képregény/storyboard 
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5. évfolyam 
 

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. 
Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya, 
Írnok szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ablakon keresztül, Csók István: 
A keresztapa reggelije, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Zarándolklás a 
cédrushoz, Öreg halász, Nagy Taormina, Mostar, delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, 
Dürer: Önarckép, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a 
szabadban, Michelangelo: Dávid. 
Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, Lánchíd-
Budapest, Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta 
aranyszarvas, Tutanhamon arany halotti maszkja 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén, a tovább 

haladás feltételei. 

-A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó 
tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.  
− Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a 
képalkotásban.  
− Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 
értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 
megjelenítése.  
− A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 
analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása 
 − Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben 
és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során.  
− Szakrális (ősi és keresztény) kifejezési formák felismerése, 
megkülönböztetése  
− Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű 
következtetések megfogalmazása.  
− Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 
alkotótevékenység során.  
− Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.  
− A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.  
− Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális 
megfigyelés pontos megfogalmazása.  
− Fontosabb szimbolikus, vallási, és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 
felismerése.  
− A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 
megfogalmazása.  
 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
 

Értékelés 
Minimum nyolc jegy évente, félévente nem lehet kevesebb négynél 
A gyerekek objektív önértékelése szöveges értékelésnek minősül. 
Projektfeladat elvégzése után járó jegy 200% súlyú legyen 
Három alkalommal hiányos felszerelés elégtelen értékelést von maga után. Egyes érdemjegy, 
a gyakorlati feladat meg nem valósítása okán. 
Az egyes témakörök feldolgozásának befejeztével, a gyerekek javaslatai alapján ötös 
érdemjegy adható plusz három tanulónak. 
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Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

1. évfolyam 

Technika és tervezés 
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Technika és tervezés 
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 
technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az 
alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a 
nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek 
arányos megjelenítése. 
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 
A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei 
hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez 
és elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 
A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése 
a hétköznapokba.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a 
természettudományos tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – 
előkészítésében, a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be 
fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, 
mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a 
mindennapi életben felmerülő problémák megoldását.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett 
csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal 
tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve 
végrehajtói szerepekről. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.  
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének 
kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat 
során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi 
anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket 
alkalmazva.  
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő 
jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató 
tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési 
szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, 
eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés. 
A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak 
keretében elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő 
problémák megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a 
felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, 
megoldási komplexitás. 
A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A 
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megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi 
életben használható és hasznos készségek kialakítását. 
 
1. évfolyam 

Az ember környezetet is átalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése 
nem új feladat az iskolát kezdő tanulók számára. Az óvodai élet során naponta végeztek 
munka jellegű tevékenységeket, egyrészt az önellátás, önkiszolgálás, másrészt a tárgyalkotás, 
a kézműves és óvodakerti tevékenységek terén. Minden óvodai munkatevékenység célja, 
hogy a gyerekek mintát követve bekapcsolódjanak, és örömmel vegyenek részt benne, 
megéljék a sikert, büszkék legyenek munkájukra, épüljön, erősödjön motivációs bázisuk.  
Az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában erre a motivációs bázisra építve 
tervezhető a technika és tervezés tantárgy programja, középpontba helyezve az 
alkotótevékenységet, a munkát. Célszerűen játékba ágyazott minta és modellkövetés, 
tapasztalatszerzés, felfedezés, alkotás kell, hogy jellemezze a tanórákon megvalósuló aktív 
tanulási folyamatot. Az ismeretek szervezője az a környezeti tapasztalások során már 
kialakult szokásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s amelynek szervező 
ismeretei és eseményei a néphagyományok, az ünnepek, a jeles napok. 
Kiemelt feladat a kézügyesség életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése. A tanórákon 
végzett tudatos, tervszerűen átalakító, megmunkáló tevékenységek magukba foglalják a 
különböző anyagok megismerését, a megmunkálhatóság megtapasztalását, a tervező és 
technológiai folyamatok alkalmazását, a munka során keletkező hulladékok környezettudatos 
elhelyezését. 
 
 
Az 1–2. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
Anyagok a környezetünkben folyamatos 
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 19 
Otthon – család – életmód 7 
Jeles napok, ünnepek 5 
Közlekedés 3 

Összes óraszám: 34 
 

TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: folyamatos 

27.4.41. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére: 
 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, 

átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 
27.4.42. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az érzékszervek és az érzékelés fajtáinak megismerése 

 Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során 

 Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 
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 Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata során 

 Építő jellegű párbeszéd alkalmazása 

 Kézügyesség fejlesztése 

 Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag 

 Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 

 Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 
27.4.43. FOGALMAK 

természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, 
műanyag, szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi simaság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése  

 Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben 

 Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő formájú és méretű 
termések válogatása; 

 Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció 

 Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép készítése 

 Magkép készítése 

 Kavicsfestés 

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

27.4.44. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a z első évfolyam végére: 
 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat segítséggel hajt végre a tevékenysége során; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint értékeli; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 
képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 
ismeri megelőzésük módját; 

 törekszik takarékosan gazdálkodni az anyaggal, energiával, idővel; 

 törekszik megtartani az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban igyekszik önállóan dolgozni – elvégezni a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint igyekszik együttműködni a páros munkavégzés során; 
27.4.45. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése 

 A kreativitás erősítése 

 Együttműködés és véleményformálás támogatása 
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 Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása 

 Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

 Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján 

 Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

 Önálló ismeretszerzés támogatása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Képlékeny anyagok tulajdonságai 

 Tárgykészítés képlékeny anyagból 

 A papír tulajdonságainak csoportosítása 

 Papírmunkák: 
 hajtogatás, gyűrés, sodrás 
 tépés, nyírás 
 díszítés 
 bábkészítés 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 

 Famunkák: 

 darabolás 
 csiszolás 
 hegyezés 

 A fonalak csoportosítása, felhasználása 

 Fonalmunkák: 

 fonás 
 csomózás 

27.4.46. FOGALMAK 
természetes anyag, mesterséges anyag, tulajdonság, sablon, fonás, csomózás, 
anyagtakarékosság, újrahasznosítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, anyagvizsgálat érzékszervekkel 

 Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, mélyítés, kivájás, 
nyújtás, mintázás 

 Edénykék, gyöngyök 

 Só-liszt gyurma készítése: figurák  

 Mézeskalács-díszítése 

 Papírfajták és tulajdonságaik megismerése, használatuk 

 Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött és sodrott papírból, papírgömböcskékből őszi 
fa, őszi kép készítése  

 Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek nyírással, kúpos kialakítás nyírással, ragasztással 

 Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése 

 Origamijelek ismerete alapján növény- és állatfigurák hajtogatása 
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 Ünnepi és farsangi díszek készítése termésekből, papírból. Alaklemez, sablon használatával 
síkbábok, 

  Papírszövés 

 Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés fontossága, a fa tulajdonságainak megfigyelése 

 A fa darabolása, csiszolása, hegyezése 

 A hurkapálca töréspróbája 

 Marokkó készítése 

 Kép készítése hurkapálcából 

 Spatulából figurák, könyvjelző és ajándékkísérő készítése 

 Különböző fonalak, kötelek, cérnák vizsgálata. Növényi és állati eredet. Hogyan készül? 
Mire használják?  

 Csomók és masni kötése, sodrás, hármas fonás,  

 

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

27.4.47. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére: 
 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai 

önellátás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, stb. 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 
javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és 
ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 
27.4.48. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tapasztalatszerzés elősegítése a közvetlen környezet megismerése során 

 A környezetátalakítás következményeinek értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatosság megalapozása 

 Ok-okozati összefüggések értelmezése 

 Szokásrend kialakítása 

 A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Együttműködési képesség kialakítása és erősítése 
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 Az önismeret fejlesztése 

 Személyi higiénia, tisztálkodás 

 Öltözködési szabályok 

 Munkamegosztás 

 Napirend, házirend 

 Takarékoskodás 

 Környezetvédelem 
27.4.49. FOGALMAK 

lakás, otthon, család,  családi ház, egészséges életmód, táplálkozás, higiénia, testápolás, 
öltözködés, veszély, baleset, házimunka, munkamegosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, 
környezet, környezetvédelem, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Beszámolók lakóhelyünkről 

 Saját településünk megismerése: utcák, terek elrendezése, házak, épületek, épülettípusok, 
lakásfajták 

 A ház helyiségei, funkciójuk, berendezésük 

 Építőelemekkel házak építése 

 Családtagok bemutatása, köszönés, bemutatkozás 

 Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek, háztartási munkák 
csoportosítása 

 Napirend készítése 

 Asztalterítés, asztali illemtan, asztalterítés, szalvétahajtogatás 

 Tisztálkodási szokások: személyi higiéniához, testápolás 

 Napszaknak, évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés 

 Környezetünk tisztán tartása. Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 
Veszélyforrások: gyufa, gáz, elektromos áram balesetmentes használata 

 Ötletgyűjtés a közvetlen környezetünkben keletkező hulladékok újrahasznosítására 

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

27.4.50. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a első évfolyam végére: 
 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan irányítással készít 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
27.4.51. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Magyarságtudat erősítése 

 Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és 
betartása 

 Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 

 Tervek a családban 

 Esztétikai érzék fejlesztése 

 Közösen átélt élmények és érzések támogatása 
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 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Március 15. 

 Húsvét 

 Anyák napja 
27.4.52. FOGALMAK 

jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, dekoráció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző anyagokból: mikulás, karácsonyfa, 

kokárda, zászló 

 Csomagolástechnikák: különböző alakú ajándéktárgyak csomagolása 

 Húsvéti  tojás díszítése 

 Ajándéktárgyak, meghívók, üdvözlőkártyák készítése 

Témakör: Közlekedés 
Javasolt óraszám: 3 óra 

27.4.53. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére: 
 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, 

szabályokat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 
képességgel. 

27.4.54. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Saját felelősség felismerése a közlekedésben 

 Szabálykövető magatartás kialakítása 

 Balesetmentes közlekedés támogatása 

 Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 

 Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 

 A gyalogos közlekedés legfontosabb szabályainak megismerése 

 A közlekedési szabályok gyakorlása szimulációs és valós közlekedési helyzetekben 
27.4.55. FOGALMAK 

gyalogos közlekedés szabályai, tömegközlekedési eszközök, kulturált közlekedés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Séta az iskola környékén, figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: gyalogos és kerékpáros 

közlekedés, úttesten való átkelés szabályai, közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, 
közlekedési szituációs játék 

 Jelzések, táblák megfigyelése 

 Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és elemzése 

 Gyalogosokra vonatkozó közlekedési jelzések és táblák megismerése 

 Tömegközlekedési eszközök megismerése 

 Udvariassági szabályok megismerése és alkalmazása 
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A kerettantervi követelmények az előzőekhez képest kibővültek más tantárgyi 

ismeretekkel. A heti 1 órát elfogadjuk.  A technika és trevezés tanórák kiválóan alkalmasak 

arra, hogy a tantárgyi koncentráció és projektoktatás megvalósuljon. A tanórákat 

színesíthetjük a digitális technológia eszközeivel. Már első évfolyamtól, témakörönként 

gyűjtésre javasoljuk a gyerekek kiemelkedő munkáit egy későbbi egyéni vagy osztály 

portfólió céljából.  

 

Értékelés, jutalmazás és fegyelmező intézkedések: 

Tanórákon alkalmazzuk a pedagógiai programban elfogadott általános értékelési rendszert. 

Szövegesen értékeljük az előkészítő időszak végén, félévkor és év végén a tanulókat. 

Jutalmazás: szóbeli dicséret, nyomda, matrica... 
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Helyi tanterv – javaslat 

Halászy Károly Általános Iskola 

5. évfolyam 

Technika és tervezés 

 
 
 
 
Technika és tervezés 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő 
ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező és 
alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák felhasználásával. A 
tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a probléma megoldáson alapuló alkotás. 
Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt 
rendszere, az egyes elemek arányos megjelenítése. 
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, 
terveit megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve 
lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv használata, a 
szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a tananyag jellegéből adódóan 
– a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás 
alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. A tantárgy 
technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek 
megismeréséhez és elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 
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A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a környezet 
folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a hétköznapokba. A 
tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ hitelességét és megbízhatóságát 
értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák 
algoritmizálásával támogatja a digitális tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű 
gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális 
lehetőségeket nyújt a különféle digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, valamint azok 
bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos 
szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel 
megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben 
felmerülő problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az eszközök, a technológiák fejlődésének 
követésével, a változások hatásainak elemzésével értékeli környezete állapotát, életvitelét.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken keresztül ad 
lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a kedvelt, sikerélményt nyújtó 
tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló pályaválasztási döntését is. A tanuló a 
másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a 
csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, 
illetve végrehajtói szerepekről. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulóban az 
iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkára vonatkozó 
igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív alkotás készségei tekintetében 
fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és működőképes eszközök tanulói tervezése. Az 
emberek mindennapi életet átalakító jelentős technikai találmányok történetének és emberi életre 
gyakorolt hatásának megismerése hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett 
tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói készségek 
fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok értékelése, 
kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, 
felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a szakmák 
gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek során szerzett munkatapasztalat 
hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a szakmaválasztási célok kirajzolódásához, 
valamint az élethosszig tartó tanulás mint szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához. 
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása, a 
cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során használható 
(működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból, ezekhez az adott 
életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva.  
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, hogy a 
tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés 
elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és 
jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.  
A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak tanulása során 
elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák megoldásában. 
Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet és az elköteleződés, 
alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 
A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A megszerezhető 
tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és hasznos készségek 
kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 
A technika és tervezés tantárgy tanterve négy modult kínál, melyekből az iskola kiválaszthatja és a helyi 
tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklődésének leginkább megfelelő tantervi 
tartalmakat tartalmazó modul tantárgyat. 

MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 
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Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve 5. osztály 6. osztály Javasolt 

óraszám 
Gazdálkodás, munkamegosztás 3 3 6 
Otthon a lakásban 5 5 10 
Táplálkozás és ételkészítés 10 8 18 
Textiltechnika 6 8 14 
Közlekedés 5 5 10 
Szabad alkotás 5 5 10 
Összes óraszám: 34 34 68 

 

A technika és tervezés tantárgy „B” Háztartásökonómia – életvitel technológiái moduljának tengelye 
az önellátás, a másokról történő gondoskodás. Középpontja a család, melynek hétköznapjait jelentősen 
befolyásolja a családellátó tevékenységek megvalósulásának színvonala. A modul tananyagának 
témaköreibe a négy fő családellátó tevékenység szerveződik:  
gazdálkodás és munkamegosztás;  
otthonteremtés; 
 táplálkozás és táplálás; 
 textiltechnika és ruházkodás, 
közlekedés. 
A hagyományokat és értékeket megőrző tartalom kiegészül a XXI. században elvárt tudástartalmakkal. 
Ennek összetevői magukban foglalják mindazt, amelynek segítségével érthetővé válik 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 kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az 
etikus magatartás kialakítása. 
A tanórákon megvalósuló aktív tanulási folyamatban, komplex alkotótevékenységek útján sajátítják el 
a tanulók a sikeres önellátó, családellátó tevékenységhez szükséges praktikus ismereteket. Ezért a 
modult azok az intézmények tudják eredményesen alkalmazni, ahol rendelkezésre áll háztartástan 
szaktanterem, mely helyet, teret és eszközkészletet biztosít kiscsoportos munkáltatásra ételkészítés és 
textilmunkák végzése során.  
A gyerekek megélik az alkotó munka örömét az egyéni vagy közös tevékenységek során. Büszkék 
alkotásaikra, a létrehozott produktumokra. Az esetleges sikertelenséget lehetőségként élik meg, 
kreatívan továbbfejlesztik alkotásaikat. Saját felelősségüket felismerik, megélik egészségük 
megőrzésében. Konfliktuskezelési technikájuk kialakul, fejlődik, tudatossá válik. Szabálykövető 
magatartásuk segíti a rendeltetésszerű, balesetmentes szerszám- és eszközhasználatot. 
A tanulóknak a társas tanulási tevékenységek során lehetőségük nyílik érzelmeik hiteles kifejezésére, az 
empátiára, a kölcsönös elfogadásra. A döntéshozatal során ismereteiket alkalmazzák, mérlegelnek, 
rugalmasság jellemzi őket álláspontjuk változtatására. A közös döntés mentén tevékenykednek. 
Korrekciót hajtanak végre hibás döntés, tévedés felismerésekor. Munkatevékenységekben a gyerekek 
megtapasztalják saját képességeiket, korlátaikat, fejlődési lehetőségeiket. 
A munkavégzés során szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi a tanulókat. Ismerik ennek 
jelentőségét a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Felelősséget vállalnak az 
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elvégzett munkáért. A csapatban betöltött szerepük szerint vesznek részt komplex probléma 
megoldásában. Együttműködőek, együttérzőek, képesek szerepet váltani. Vezető szerepben felelősség 
és empátia jellemzi őket, nyitottak a társak ötleteire, igényeire. 
 
A tanulók fogyasztói döntéseit, magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismereteik, 
attitűdjeik irányítják. Különbséget tesznek a valós és a virtuális történések között. 
Az egyénileg vagy csapatban végzett alkotótevékenységek során a gyerekek biztonságos (modellezett) 
helyzetben önállóan igazodnak el a változó körülmények és elvárások között. Folyamatosan szükség 
van a tervhez viszonyított haladás ellenőrzésére, értékelésére, célok kitűzésére, szükség szerinti 
újratervezésre. A tanulók meglévő ismereteiket kreatív alkotótevékenységek során újraszervezik, 
alkalmazzák, további tapasztalatokkal bővítik, gyakorlattá téve az autonóm tanulási folyamatot. 
A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről tájékozottak 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 elfogadás 
elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanulás- és tanításszervezési 
eljárások. 
Évfolyamról évfolyamra haladva a tanulók önállósága egyre nő a tervezési folyamatban, az 
anyaghasználatban, a cél eléréséhez vezető tanulási út megválasztásában. A pedagógus közvetlen 
irányító és ellenőrző szerepe változik, hangsúlyosabb lesz a segítő, támogató jellege.  
A témakörök sorában szereplő „Szabad alkotás” megadott időkeretébe az iskola helyi tantervében a 
technika és tervezés tantárgy A, C és D moduljaiból választhat tartalmakat az intézményi sajátosságok, 
a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. A jelenségalapú tanulás biztosítására ebben az 
időkeretben akár a modulokon átívelő komplex alkotó folyamat is megvalósítható egy projekt keretében. 
A tanulók felismerik az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális 
tevékenységeikben megjelenik a globális felelősség érzése. Konkrét problémahelyzetekben – a gyerekek 
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 örökségén túl megismerik, melyek, 
milyenek a mai lehetőségeink, milyenek a jövőbeni kilátásaink. Ez a szemléletmód alkalmassá teszi a 
felnövekvő nemzedéket a változások értékként, lehetőségként történő kezelésére. Hangsúlyos, hogy 
minden tevékenység a környezet- és egészségtudatosság 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 megteremtése, ezért a 
csoportbontás, az anyagellátás, a megfelelő biztonságos használatot lehetővé 
tévő eszközök, a szaktantermi környezet nélkül a tantervi követelmények 
nem teljesíthetőek. 
A pályaorientáció keretében javasolt – akár a tanórai vagy más, témanapokhoz kötődő időkeretben – a 
tantárgy tartalmához igazodóan tanévenként üzem-, munkahely-látogatás szervezése. 
Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
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Gazdálkodás, munkamegosztás 6 
Otthon a lakásban 10 
Táplálkozás és ételkészítés 18 
Textiltechnika 14 
Szabad alkotás 20 
Összes óraszám: 68 

Témakör: Gazdálkodás, munkamegosztás 
Javasolt óraszám: 6 óra      
  TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 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. 

27.4.56. Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A személyes pénzügyi tevékenységek és a fogyasztás megszervezésével kapcsolatos kompetenciák 

fejlesztése 

 A háztartás, a család mint gazdálkodási egység 

 Családellátó tevékenységek munkaszervezése és munkamegosztása 

27.4.57. Fogalmak 
család, háztartás, gazdálkodás, bevételek, kiadások, családellátó tevékenységek, munkamegosztás, 
munkaszervezés 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Családi heti időmérleg elemzése: családellátó tevékenységek beazonosítása, munkamegosztás 

helyzetértékelése. Véleményformálás, vélemények ütköztetése 

 Egy választott családellátó tevékenység (pl. egy konkrét étel elkészítése, heti mosás stb.) elemzése. 

Ráfordítások: szükséges anyagok, eszközök, energiafelhasználás, munkaórák, környezetterhelés 

 A vizsgált folyamat értékelése, optimalizálása. Gazdálkodási, takarékossági lehetőségek 

számbavétele 

Témakör: Otthon a lakásban  
Javasolt óraszám: 10 óra  TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számszerűsít; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal. 

27.4.58. Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Műszaki kommunikáció értelmezése és alkalmazása 
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 Digitális tervezés alkalmazása 

 Véleményformálás támogatása a környezettudatos otthon kialakításáról 

 Különböző korok otthonainak összehasonlítása, véleményformálás 

 Otthon a településen  

 Közlekedési rendszerek 

 Az épületek rajzai 

 Az épületek főbb szerkezeti elemei, anyaga, a tulajdonság és felhasználhatóság összefüggései 

 Helyiségek funkciói, térkapcsolatai, tájolása 

 Helyiségek kialakításának, berendezésének szempontjai 

 A lakás stílusa, hangulata 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

27.4.59. Fogalmak 
épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz; szerkezeti elemek, anyagok; helyiségek 
területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás, a lakótér kialakítása; a lakberendezés elemei 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Műszaki rajzok értelmezése, olvasása 

 Makettépítés elemekből, mintaívekből. Épület, telek, településrész vagy település makettjének 

elkészítése 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás különböző eszközökkel. Építés dobozokból vagy más elemekből 

 Rajzolvasás: eligazodás helyszínrajzon, alaprajzon, homlokzati rajzon – építészeti elemek 

beazonosítása 

 Saját lakóház leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 

 Ismert épület bejárása, új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 

 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési szempontok 

szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

Témakör: Táplálkozás és ételkészítés 
Javasolt óraszám: 18 óra TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 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; 
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 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. 

27.4.60. Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A táplálkozás jelentőségének értelmezése az egészségtudatos életvitelben 

 Fogyasztói tudatosság alkalmazása az egészséges táplálkozás – mint önérdek – mentén 

 Rugalmas alkalmazkodás döntési helyzetekben 

 Kezdeményező és kitartó munkavégzés alkalmazása 

 Táplálkozás az egészségtudatos életvitelben 

 Élelmiszerek, ételek, tápanyagok 

 Konyhatechnikai eljárások 

 A felhasznált élelmiszerek eredete, forrásai 

 A felhasznált élelmiszerek tulajdonságai 

 Az ételkészítés folyamata 

 Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei 

 Biztonságos élelmiszer-, ételkészítés, étel 

 A magyar konyha értékei, hagyományai 

 Hungarikumok, tájjellegű ételek  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

27.4.61. Fogalmak 
táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel, tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban gazdag 
élelmiszerek; fehérjékben gazdag élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és ásványi anyagokban 
gazdag élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások, magyar konyha, tájjellegű ételek 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Ételkészítési gyakorlatok tervezése, kivitelezése, különféle alapanyagok kiválasztása, mérése, 

előkészítése, konyhatechnikai eljárások alkalmazása 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó üzemben vagy piacon. Film megtekintése a témában 

  „Okostányér” elemzése, élelmiszertípusok beazonosítása. Főbb élelmiszertípusok vizsgálata, 

kóstolása, értékelése (pl. zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek stb.) 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó üzemben vagy piacon. Film megtekintése a témában 

      Terítési gyakorlat. Egyes ételek fogyasztásához használt eszközök beazonosítása, használata 

 Heti étrend elemzése, értékelése megadott szempontok szerint 

 

 Ételkészítési gyakorlatok tervezése, kivitelezése, különféle alapanyagok kiválasztása, mérése, 

előkészítése, konyhatechnikai eljárások alkalmazása 

 Az elkészült ételek kóstolása, értékelése. A munkaszervezés, munkavégzés értékelése 
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  Terítési gyakorlat. Egyes ételek fogyasztásához használt eszközök beazonosítása, használata 

      Receptgyűjtés megadott szempontok szerint 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó üzemben vagy piacon. Film megtekintése a témában 

 Fogyasztói kosár készítése – élelmiszerek csoportosítása megadott szempontok szerint 

Témakör: Textiltechnika 
Javasolt óraszám: 14 óra     TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 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. 

27.4.62. Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Kreatív alkotás alkalmazása 

 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

 Textil alapanyagok és félkész termékek 

 Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiái és eszközei 

 Textíliák díszítésének technológiái és eszközei 

 Anyagok biztonságos megmunkálása 

 Viseletek, hagyományok, hungarikumok 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

27.4.63. Fogalmak 
textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, kézi varrás, hímzés, textilfélék csoportosítása, ruházat, 
viselet, a ruházat gondozása 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Textilek anyagvizsgálata, alapanyagok beazonosítása, csoportosítása. Még nem alkalmazott 

textilkészítési eljárások kipróbálása (fonás, csomózás, nemezelés, szövés, hurkolás) 

 Textíliák díszítése: Még nem alkalmazott festési mód kipróbálása 

 Hímzések, díszítmények: Saját vagy választott vidék hímzésének, motívumainak rajzolása, 

öltéstípusainak kipróbálása, alkalmazásuk ruházaton 

 Látogatás múzeumban, tájházban, alkotóházban, népi együttesnél, vagy film megtekintése a 

témában. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés 

Témakör: Szabad alkotás 
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Javasolt óraszám: 10 óra    TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően 

tevékenykedik; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. 

 a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat; 

 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. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Kreatív alkotás alkalmazása 

 Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása problémamegoldás során 

 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

27.5. Fogalmak 
problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, alkotás 
(minta), használatbavétel, gyártás 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A szabad alkotás időkeretében az egyes témakörök alkotótevékenysége bővíthető, vagy más modul 

tevékenységrendszere választható a tanulók érdeklődése, az iskola lehetőségei szerint 

Témakör: Közlekedési ismeretek 
Javasolt óraszám: 10 óra    TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 
Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárások, 
célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a 
környezettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 
A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 
A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 
A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szaknyelv, szókincsbővítés, 
szövegértés, 
könyvtárhasználat. 
 
Informatika: 
internethasználat, 
könyvtárhasználat, 
alkalmazások használata. 
 
Természetismeret: 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 
A járművek. 
A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megismerése. 
A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a 
közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 
A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról 
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információszerzés. sebesség, gyorsulás. 
 
Erkölcstan: találmányok az 
emberiség szolgálatára 
(anyagi hasznára, javára, 
kárára). 

4.3. Balesetvédelem 
Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzése. 
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 
útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati készségek 
fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pályán. 
A kerékpár karbantartása. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 
feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 
4.4. Vasúti közlekedés 
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és vasúti 
menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv készítése 
térkép és útvonaltervező segítségével. 4.1. A forgalomszabályozás 
közlekedési jelzései 
A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 
A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 
A rendőri forgalomirányító tevékenység. 
4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 
A járművek. 
A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megismerése. 
A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a 
közlekedéstörténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 
A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról 
információszerzés. 
4.3. Balesetvédelem 
Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzése. 
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 
útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati készségek 
fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pályán. 
A kerékpár karbantartása. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás 
feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 
4.4. Vasúti közlekedés 
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és vasúti 
menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv készítése 
térkép és útvonaltervező segítségével. 



 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezetátalakító 
tevékenységgel járó felelősség belátása. 
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről. 
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, 
biztonságos használata. 
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a 
javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 
Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek 
felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, 
az azzal járó felelősség belátása. 
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és 
célszerűvé válása. 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés 
szabályainak biztonságos alkalmazása. 
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, 
készítése. 

 
 
 
 

Technika 5.- 6. osztály 
 
 
 

Téma- 
kör 

5. osztály 6.osztály 

1.Gazdál-
kodás,  
munka-  
meg- 
osztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Családi heti időmérleg elemzése: 

családellátó tevékenységek 

beazonosítása, munkamegosztás 

helyzetértékelése. 

Véleményformálás, vélemények 

ütköztetése 

 Egy választott családellátó 

tevékenység (pl. egy konkrét étel 

elkészítése, heti mosás stb.) 

elemzése. Ráfordítások: szükséges 

anyagok, eszközök, 

energiafelhasználás, munkaórák, 

környezetterhelés 

 A vizsgált folyamat értékelése, 

optimalizálása. Gazdálkodási, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Családi heti időmérleg elemzése: 

családellátó tevékenységek 

beazonosítása, munkamegosztás 

helyzetértékelése. Véleményformálás, 

vélemények ütköztetése 

 Egy választott családellátó tevékenység 

(pl. egy konkrét étel elkészítése, heti 

mosás stb.) elemzése. Ráfordítások: 

szükséges anyagok, eszközök, 

energiafelhasználás, munkaórák, 

környezetterhelés 

 A vizsgált folyamat értékelése, 

optimalizálása. Gazdálkodási, 

takarékossági lehetőségek számbavétele 

 



 
 

takarékossági lehetőségek 

számbavétele 

 
2. otthon 
a lakás-  
ban 
 
 
 
 
3. 
Táplálko-
zás és 
étel- 
készítés 

 Rajzolvasás: eligazodás 

helyszínrajzon, alaprajzon, 

homlokzati rajzon – építészeti 

elemek beazonosítása 

 Saját lakóház leírása szóban – 

elbeszélés utáni rajzolás 

 Ismert épület bejárása, új 

megfigyelési szempontok 

meghatározásával, vázlatkészítés 

 Látogatás egy építkezésen vagy film 

megtekintése egy építkezésről. 

Megfigyelési szempontok szerinti 

adatgyűjtés, megbeszélés 

 

 Ételkészítési gyakorlatok tervezése, 

kivitelezése, különféle alapanyagok 

kiválasztása, mérése, előkészítése, 

konyhatechnikai eljárások 

alkalmazása 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó 

üzemben vagy piacon. Film 

megtekintése a témában 

  „Okostányér” elemzése, 

élelmiszertípusok beazonosítása. 

Főbb élelmiszertípusok vizsgálata, 

kóstolása, értékelése (pl. zöldségek, 

gyümölcsök, tejtermékek stb.) 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó 

üzemben vagy piacon. Film 

megtekintése a témában 

      Terítési gyakorlat. Egyes ételek 

fogyasztásához használt eszközök 

beazonosítása, használata 

 Műszaki rajzok értelmezése, olvasása 

 Makettépítés elemekből, mintaívekből. 

Épület, telek, településrész vagy 

település makettjének elkészítése 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás 

különböző eszközökkel. Építés 

dobozokból vagy más elemekből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ételkészítési gyakorlatok tervezése, 

kivitelezése, különféle alapanyagok 

kiválasztása, mérése, előkészítése, 

konyhatechnikai eljárások alkalmazása 

 Az elkészült ételek kóstolása, értékelése. 

A munkaszervezés, munkavégzés 

értékelése 

  Terítési gyakorlat. Egyes ételek 

fogyasztásához használt eszközök 

beazonosítása, használata 

      Receptgyűjtés megadott szempontok 

szerint 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó 

üzemben vagy piacon. Film 

megtekintése a témában 



 
 

 Heti étrend elemzése, értékelése 

megadott szempontok szerint 

 

 Fogyasztói kosár készítése – 

élelmiszerek csoportosítása megadott 

szempontok szerint 

 

 
4. Textil- 
technika 

 Textilek anyagvizsgálata, 

alapanyagok beazonosítása, 

csoportosítása. Még nem 

alkalmazott textilkészítési eljárások 

kipróbálása (fonás, csomózás, 

nemezelés, szövés, hurkolás) 

 Textíliák díszítése: Még nem 

alkalmazott festési mód kipróbálása 

 Hímzések, díszítmények: Saját vagy 

választott vidék hímzésének, 

motívumainak rajzolása, 

öltéstípusainak kipróbálása, 

alkalmazásuk ruházaton 

 Látogatás múzeumban, tájházban, 

alkotóházban, népi együttesnél, 

vagy film megtekintése a témában. 

Megfigyelési szempontok szerinti 

adatgyűjtés 

 

 Textilek anyagvizsgálata, alapanyagok 

beazonosítása, csoportosítása. Még nem 

alkalmazott textilkészítési eljárások 

kipróbálása (fonás, csomózás, 

nemezelés, szövés, hurkolás) 

 Textíliák díszítése: Még nem 

alkalmazott festési mód kipróbálása 

 Hímzések, díszítmények: Saját vagy 

választott vidék hímzésének, 

motívumainak rajzolása, öltéstípusainak 

kipróbálása, alkalmazásuk ruházaton 

 Látogatás múzeumban, tájházban, 

alkotóházban, népi együttesnél, vagy 

film megtekintése a témában. 

Megfigyelési szempontok szerinti 

adatgyűjtés 

 

5. 
Közleke-
dési  
ismeretek 
 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési 
jelzéseiA közúti közlekedési jelzések 
hierarchiája. 
A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek 
jelzéseinek jelentése. 
A rendőri forgalomirányító 
tevékenység. 
4.2. A közlekedés rendszere, 
közlekedéstörténet 
A járművek. 
A városi, közúti, a vízi és légi 
közlekedés rendszereinek megismerése. 
A közlekedés fejlődése, találmányok és 
feltalálók a közlekedéstörténetben – 
információgyűjtés, rendszerezés. 
A közlekedéssel kapcsolatos 
foglalkozásokról, szakmákról 
információszerzés. 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési 
jelzései 
A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 
A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek 
jelzéseinek jelentése. 
A rendőri forgalomirányító tevékenység. 
4.2. A közlekedés rendszere, 
közlekedéstörténet 
A járművek. 
A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés 
rendszereinek megismerése. 
A közlekedés fejlődése, találmányok és 
feltalálók a közlekedéstörténetben – 
információgyűjtés, rendszerezés. 
A közlekedéssel kapcsolatos 
foglalkozásokról, szakmákról 
információszerzés. 
4.3. Balesetvédelem 



 
 

4.3. Balesetvédelem 
Közlekedési helyzetek, veszélyek, 
balesetek elemzése, megelőzése. 
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A 
féktávolság. Az érzékelési- és 
útviszonyok forgalombefolyásoló 
szerepe. 
A biztonságos kerékpáros 
közlekedéshez szükséges gyakorlati 
készségek fejlesztése az alapvető 
szituációkat modellező gyakorlati 
pályán. 
A kerékpár karbantartása. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. 
Az elsősegélynyújtás feltételrendszere, 
helyzetfelmérés, biztosítás és 
segélyhívás. 
4.4. Vasúti közlekedés 
A biztonságos és udvarias vasúti 
közlekedés szabályai. Közúti és vasúti 
menetrendek, útvonaltérképek 
tanulmányozása. Útvonalterv készítése 
térkép és útvonaltervező segítségével. 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek 
elemzése, megelőzése. 
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A 
féktávolság. Az érzékelési- és útviszonyok 
forgalombefolyásoló szerepe. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez 
szükséges gyakorlati készségek fejlesztése 
az alapvető szituációkat modellező 
gyakorlati pályán. 
A kerékpár karbantartása. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az 
elsősegélynyújtás feltételrendszere, 
helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 
4.4. Vasúti közlekedés 
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés 
szabályai. Közúti és vasúti menetrendek, 
útvonaltérképek tanulmányozása. 
Útvonalterv készítése térkép és 
útvonaltervező segítségével. 

6. Szabad  
alkotás 

Teremdíszítés 
Ünnepek közeledtével dekoráció 
készítése 
Aktuális projektmunkák elkészítése 
Társasjátékok tervezése és kivitelezése 
Pirográf használata                Origami 
technika kreatív felhasználása 

Teremdíszítés 
Ünnepek közeledtével dekoráció készítése                   
Aktuális projektmunkák elkészítése 
Társasjátékok tervezése és kivitelezése  
Pirográf használata                       Origami 
technika kreatív felhasználása 

A tevékenységek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az előírt 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező konyharésszel (3-5 fős 
csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel. 
Értékelés 
Minimum 8 jegyre van szükség évente, 4-nél kevesebb nem lehet félévente. 
Az ételkészítés szöveges értékeléssel valósul meg. 
 A gyerekek objektív önértékelése szöveges értékelésnek minősül. 
Projektfeladat elvégzése után járó jegy 200% súlyú legyen 
Felméréssel ellenőrizzük a gyerekek tudását közlekedés témakörben 
Hiányos felszerelés büntető értékelést von maga után: harmadik alkalom után 1-es érdemjegy, a gyakorlati feladat meg 
nem valósítása okán. 
Akinek nincs felszerelése, a tankönyv alapján kell elméleti anyagot feldolgoznia. 
Az egyes témakörök feldolgozásának befejeztével, a gyerekek javaslatai alapján 5-ös érdemjegy adható +3 főnek. 
 
Javaslat:  A pedagógiai program frissítése  
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

1. évfolyam 

Testnevelés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Óratervek 

 

 
Az általános iskolai oktatásban a Nat által meghatározott kötelező és maximális óraszámok az alábbi táblázat 
szerint alakulnak. 

Heti óraszám / évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 
Szabadon tervezhető 2 2 2 2 1 2 2 2 
Max. heti óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 
         

 
 
 
 
 



 
 

A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglakozások felső tagozaton 
 

A rendelkezésre álló órakeretből a szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 
Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom   1  
Angol nyelv 1 1 1 1 
Matematika alap/emelt  1/

1 
1/
1 

1/
1 

Hon- és népismeret  1   
Technika, életvitel és gyakorlat    1 
Informatika 1    
Szabadon tervezhető órakeret alap/emelt2 3/

3 
3/
3 

3/
3 

A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti szabadon választott tanórai foglakozások felső 
tagozaton 
 

A felhasznált órakeretből a választható tanítási órakeret felhasználása: 
Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Matematika emelt 1 1 1 1 
Szabadon választható tanóra emelt 1 1 1 1 

 
A kerettantervben meghatározottakon felül – a tantárgyi órakeret 10%-ában, és a +1 választható 
emelt matematika óra keretében – megtanítandó és elsajátítandó tananyagot a helyi tanterv 
tartalmazza. 

 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás azon szakasza, amely a felső tagozatra (5–8. évfolyam) 
vonatkozik 

 
Célok, feladatok 
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 
szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 
pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és 
nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más 
színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az 
alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Figyelembe veszi - a gyermeki gondolkodás 
fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz igazodva -, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása 
erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az 
integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor 
kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése. 
Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli a 
különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 
szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 
megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, 
illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, 



 
 

összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést. 
Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, 
szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás 

módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez 
szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok 
fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 
önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. 
Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését 
az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

 

A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 
 

A Köznevelési Törvény (az Ntk) 27.§ (6) szerint a mindennapos testnevelést az iskolai nevelés- 
oktatás első és ötödik évfolyamán  2012. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben kell 
megvalósítani. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint a 
mindennapos testmozgást kifutó rendszerben kell megvalósítani. 
Iskolánkban megszervezzük a mindennapos testnevelés oktatását heti öt tanítási óra keretében. 
Ebből két tanórán való részvétel alól - szülői kérelem alapján - mentességet kaphat az a tanuló: 

 aki iskolai sportkörben sportol; 

 sportszervezet keretei között szervezett edzésen vesz részt, és erről a sportszervezete 
által kiállított igazolással és a tanévre vonatkozó versenyengedéllyel rendelkezik. 

Az iskolai sportkör tagja intézményünk valamennyi tanulója. Az iskolai sportkör a testnevelési 
órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint felkészítésüket a különféle 
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 
 
 
Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 
Az iskolai nevelő-oktató munka egyik kiemelt feladata a tanulók tanulmányi munkájának 
rendszeres és folyamatos ellenőrzése valamint értékelése. 

 
A számonkéréssel, értékeléssel kapcsolatos alapelveink: 

 számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 
tanuló tanára irányításával hozzájutott; 

 a számonkérésnek mindig a tanuló tudására kell irányulnia (és nem a tudásának 
hiányosságaira); 

 a hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok 
pótlásának segítése; 

 lehetőséget kell adnunk a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, 
a hibák javítására; 

 a tanuló teljesítményét minden esetben korrekt módon, az elvárás–képesség– 
teljesítmény egységében kell értékelnünk; 



 
 

 az értékelés során arra törekedjünk, hogy az érdemjegy vagy a szöveges értékelés 
mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult 
tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét); 

 a tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességek megerősítés útján 
történő fejlesztése az irányadó elv. 

 Az előírt követelmények teljesítését a pedagógusok - az egyes szaktárgyak 
jellegzetességeinek megfelelően - a tanuló szóbeli felelete, beszámolója, írásbeli munkája, 
tanórai megnyilvánulásai, illetve gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik és értékelik. 
Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.



 
 

 

Az értékelés formái 

 

A szóbeli értékelés fajtái: 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére); 
 szóbeli felelet; 
 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

(készségtárgyak teljesítményének értékelésére); 
 kiselőadás; 
 órai munka; 
 csoportos projekt munka. 

 

Az írásbeli értékelés fajtái: 

 kisdolgozat; 
 témazáró dolgozat; 
 füzetvezetés és egyéb munkák értékelése; 
 házi dolgozat; 
 csoportos projekt munka; 
 teszt; 
 szódolgozat; 
 szorgalmi feladat. 

 
 
 

  



 
 

Témakörök Óraszám 

Természetes és nem természetes mozgásformák 16 
Úszás és úszó jellegű feladatok 18 
Atlétikai jellegű feladatok 32 
Torna jellegű feladatok (Torna, RG, Aerobic) 32 
Sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda) 38 
Alternatív környezetben űzhető sportok 21 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 17 
Testnevelési játékok, képesség fejlesztés 6 

Összesen: 180 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 
16 óra 

 
 
 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és azok 
önálló végrehajtása. 
Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák 
kialakításában. 
A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartása. 
A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

 
 
 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 
A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 
Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 
A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség fej- 
lődése. 
Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 
módszereinek megismerése. 
Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok végrehajtá- 
sánál. 
A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 
A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása. 
Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kialakítá- 
suk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvétele. Nyi- 
tódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. Megindulás, 
megállás. Fejlődés, szakadozás. 
Gimnasztika 
Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlatokban, 
játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. Szabadgyakor- 
lati alapformájú gyakorlatok az ízület- és gerincvédelem szabályai- 
nak megfelelően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban 

Matematika: számolás, 
térbeli tájékozódás, 
összehasonlítások. 

 
Környezetismeret: tes- 
tünk, életműködéseink, 
az emberi szervezet. 

 
Vizuális kultúra: tárgy 
és környezetkultúra, 
vizuális kommunikáció. 



 
 

valamint csoportban. Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. 
Játékos és határozott formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 
kéziszer-gyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati alapfor- 
májú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlatok. 
Sza- badgyakorlat füzér (68 gyakorlat) irányítva, vagy önállóan, 
zenére is. 
Képességfejlesztés 
Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alap-állóképességet és 
izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát tartalma- 
zó, szabad-, szer- és kézi gyakorlatok. Koordinációs képességfej- 
lesztés kéziszer-gyakorlatok és szabadgyakorlatok folyamatos vég- 
rehajtásával, zenére is (ritmusérzék, kinesztétikus differenciáló ké- 
pesség). A testtartásért felelős izomcsoportok erősítése, nyújtása. 
Játékok, versengések 
A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játé- 
kok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő szabály- vala- 
mint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag he- 
lyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális gyakor- 
latanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív használata. Lég- 
ző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok. 
A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból óránként 1 
gyakorlat tanítása. Az 5. osztályos relaxációs gyakorlatai,Az auto- 
gén tréning alapfokú gyakorlatai. 
Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai gyakorlatok 
alapfogalmai. 
A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros tevékenységeknél. 
A motoros alapképességek elnevezései. 
A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. 
Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és egyszerű 
módszerei. 
A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 
testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és jelentősége a 
keringési, mozgató- és légzési rendszer fejlesztésében, az egészség 
megőrzésében, a fittség fokozásában. 

 
Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok lebonyolításá- 
ban 
Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltételei 
(napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, egészséges 
táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek 
a pubertással járó testi és lelki változásokról 
Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 
feszültségek feloldása. 
Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és baleset- 
megelőzés alapismeretei. 



 
 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szergyakorlat, bemelegítés, levezetés, 
képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs képessé- 
gek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, 
biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érze- 
lem- és feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 
18 óra 

 
 

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek isme- 
rete és betartása. 
Egy úszásnemben 25 méter biztonságos leúszása. 
A fejesugrás végrehajtása. 
A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 
Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 
Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 
kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 
Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 
Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az életvéde- 
lemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Hátúszás 
Feladatok háton: lebegés és siklás háton. 
Hátúszó lábtempó: hátúszó lábtempó úszólappal és labdával; siklás 
hátúszás lábtempó; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 
Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 
majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek; levegővétel. 
Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett kartem- 
pó; hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 
 
Új úszásnem: a gyorsúszás 
Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 
önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 
Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 
kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 
gyorsúszásban. 
Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 
Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás 
közben; a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással”; a gyorsúszás 
kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 
Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral – 
lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 
Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt. 
Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben 
(növekvő időtartamban); fejesugrás. 

Természetismeret: kö- 
zegellenállás, a víz 
tulajdonságai, felhajtó- 
erő, víz és vízszennye- 
zés; 
személyi higiénia, test- 
ápolás. 



 
 

Képességfejlesztés 
A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok pon- 
tos végrehajtásával. Aerob állóképesség fejlesztése növekvő távol- 
ságra történő taposással, és úszással a tanult úszásnemekben. A 
gyorsasági állóképesség fejlesztése a gyors-, illetve a hátúszás láb- 
tempójának alkalmazásával rövidebb távon, ismétlésekkel, verseny- 
szerűen, valamint versenyszerű úszással meghatározott távolságra. 
Játékok, versengések 
Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával 
és különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és váltóversenyek 
úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. 
Versenyek mély vízben víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek 
talpas-, majd fejesugrással meghatározott távon, a tanult 
úszásnemekben. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gya- 
korlatok. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető szakkife- 
jezések. 
A víz szervezetre gyakorolt hatásai. 
Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 
Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség növelésében. 
A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. 
A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai. 
Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai. 
Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség megőrzésében 
és az életvédelemben. 
Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 
Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob álló- 
képesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 
32 óra 

 
 
 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra töre- 
kedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 
A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos kö- 
rülmények között, illetve játékban. 
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 
A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos élmé- 
nyek kifejezése. 



 
 

 
 
 
 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 
egyéni adottságoknak megfelelően. 
Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 
teljesítménynövelésre. 
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 
aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus ere- 
jére. 
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 
sebesség kialakulása. 
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 
munkavégzésben. 
Érdeklődés az atlétika sportág iránt. 
Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások, rajtok 
Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 
gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 
teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 
lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok- 
indulások 
Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. 
Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-en. 
Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a 
távnak megfelelő iram megválasztásával. 

Ének-zene: ritmus- 
gyakorlatok, ritmusok. 

 
Természetismeret: 
energianyerés, szén- 
hidrátok, zsírok, álló- 
képesség, erő, gyorsa- 
ság. 

 
Földrajz: térképisme- 
ret. 

Szökdelések, ugrások: 
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamato- 
san is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifu- 
tásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 68 
lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugró- 
versenyek. 

Informatika: tábláza- 
tok, grafikonok. 

Dobások: 
Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések tömött labdával, hely- 
ből. Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. Vető- 
mozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből. Kislabdahajítás célba 
és távolba nekifutással. 

 



 
 

Képességfejlesztés 
Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 
képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség fej- 
lesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fejlesztése 
különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fej- 
lesztése, a kitartó futás távjának fokozatos növelésével és a távnak 
megfelelő egyéni iram kialakításával. Mozgásátállítódás képességé- 
nek fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus differenciáló képes- 
ség fejlesztése iramváltásos futással. 

 



 
 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 
dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 
 
Játékok, versengések 
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 
játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. 
Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 
Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 
versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből. Célba dobó versenyek. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 
igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben vég- 
zett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és kü- 
lönböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 
gyakorlatok elsajátítása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással kap- 
csolatos alapismeretek. 
El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége. 
A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 
kapcsolat. 
Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 
végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 
A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 
edzettség és a fittség kialakításában. 
A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos feladatmegol- 
dások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cse- 
lekvésminták elsajátításában. 
Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 
Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelé- 
sére, egymás teljesítményének elismerése. 
Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 
Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 
futások iránt. 

 

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 
váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 
felugrás, hajítás, edzettség. 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 
32 óra 

 
 
 
 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 
célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 
Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. 
A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz. 
Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgya- 
korlatok közben. 
A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 
végrehajtása. 
Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 
követése fokozódó sikerességgel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű feladatmegol- 
dásokban. 
Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására. 
Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt moto- 
ros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi mozgé- 
konyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az egyensúlyozó 
képességre. 
Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre a torna 
jellegű feladatmegoldásokban. 
A reális testkép és a testtudat kialakulása. 
Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló mód- 
szerek/gyakorlatok megismerése. 
A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 
egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása. 
Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a rend- 
szeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a ver- 
senysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Torna 
A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és lemá- 
szások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző 
szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordu- 
lások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, , sorozatban is. 
Zsugorfejállás. Fejállás. Fejállásból gurulóátfordulás előre, különbö- 
ző testhelyzetekből. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Spárgakí- 
sérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. Tigrisbukfenc. 
Kézen átfordulás oldalt. Összefüggő talajgyakorlat. Keresztbe állított 
ugrószekrényen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; 
zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás. Hosszába állított ugró- 

Természetismeret: az 
egyszerű gépek műkö- 
dési törvényszerűségei, 
forgatónyomaték, 
lökőerő, reakcióerő, 
hatásidő, egyensúly, 
tömeg, középpont. 

 
Vizuális kultúra: rene- 
szánsz, barokk. 

 
Etika: társas viselke- 
dés, önismeret, énkép, 
jellem, média, önrefle- 



 
 

 



 
 

szekrényen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; 
felguggolás és gurulóátfordulás előre. Felguggolás és leguggolás. 
Alacsony ge- rendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás. 
Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok függő- 
szereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon 
függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodá- 
sok. Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: 
függésben térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; zsugorle- 
függés; lefüggés; homorított leugrás. 
Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos felada- 
tok gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. Ala- 
csony gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal 
és szökdelésekkel is. 
Képességfejlesztés 
Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 
végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 
gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 
ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán vég- 
rehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. 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. Összefüggő talajgya- 
korlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) önálló ösz- 
szeállítása, bemutatása a társak pontozásával. Tehetséggondozás a 
torna sportágban tehetségesekkel versenyeken való részvétellel. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 
jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, vala- 
mint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal a 
test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításá- 
nak/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság növelésével a 
mindennapi életben történő biztonságos cselekvések elősegítése. A 
gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 
Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 
Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos gyakor- 
latelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.). 
Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 
kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 
lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások 
láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás. Ritmizált 
lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott hármaslépés, váltólépés 
egyszerű formái.. Futások: alapforma, térdemeléssel, sarokemeléssel, 
ollózó-, harántterpesztéssel. Szökdelések: térdemeléssel, sarokeme- 
léssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, galoppszökdelés, kop- 
pantó szökdelés, indiánszökdelés. Ugrások: ugrássorozatok, hajlított 

xió, kooperatív munka. 
 
Ének-zene: ritmus és 
tempó. 



 
 

olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszugrás. Egyensúlyozás: lábujjon térd- 
emeléssel előre, oldalra;. Forgások: lépőforgás (tour chaine), egysze- 
rű fordulatok, forgások egy lábon. 
Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 
körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-elkapások, külön- 
böző irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 
Képességfejlesztés 
Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó ké- 
pességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 
dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 
kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 
állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi mozgé- 
konyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, zsámoly-, 
rövidkötél-gyakorlatok. 
Játékok, versengések 
Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros gyakor- 
latok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és páros 
versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 
egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításá- 
val, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabad- 
időben is gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájá- 
rulás az egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 
Aerobik (lányoknak és fiúknak) 
Alapállás; 
24 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés 
(heel dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés 
(squat), térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés 
(step-touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V 
step), bokszlépés (boksz step). 
2-4 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés szökke- 
néssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping leg 
curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés szökke- 
néssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), ha- 
rántszökdelés (ski-run); 
Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépé- 
sek magas ismétlésszámmal, alaplépések variálása-kombinálása, 
alaplépések összekapcsolása; 4x8 ütemű egyszerű koreográfia 
(basic); szimmetrikus koreográfia. 
Képességfejlesztés 
Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitap- 
solása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., dupláz- 
va. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport tap- 
solja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet 
stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget 
szem előtt mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordi- 
nációs képességfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapo- 
zásához Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 



 
 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 
egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításá- 
val, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabad- 
időben is gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájá- 
rulás az egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 
Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 
Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a segítség- 
nyújtásról és a biztosításról. 
A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 
kondicionális és koordinációs képességek. 
A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes vég- 
rehajtására vonatkozó ismeretek. 
Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, lebonyolítá- 
sával kapcsolatos alapismeretek. 
A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 
teljesítményfejlődés elismerése. 
A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 
feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak. 
Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt 
tartó kivitelezésének alapismeretei. 
A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 
Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében 
betöltött szerepe. 
A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növelé- 
sére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 
Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, zsugorkanyarlati átugrás, 
guggoló átugrás, alaplendület függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, ösz- 
szefüggő gyakorlat, segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 
RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, terpeszugrás, 
Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A- 
lépés, V-lépés, bokszlépés, 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Sportjátékok 

Órakeret 
38 óra 

 
 
 
 

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások célsze- 
rűen végrehajtva. 
A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető műve- 
letek tanulási szempontjainak ismerete. 
Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 
kézzel-lábbal is. 
A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 
és kognitív képességek. 
Sportszerű magatartás a játéktevékenységben. 



 
 

 
 
 
 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és takti- 
kai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 
Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 
intenzív és tudatos gyakorlásával. 
A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 
eredményes játéktevékenységben. 
Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 
egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 
Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 
és hatékony munkavégzésre. 
Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 
érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 
célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
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. Lab- 
davezetések: Magas, középmagas,labdavezetés helyben és haladás- 
sal, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és rövid in- 
dulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarkazás. Meg- 
állás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. Átadások-átvételek: 
Kétkezes mellső-, felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. 
Páros lefutás. Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy kézzel. 
Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdavezetésből. Fektetett dobás lab- 
davezetésből, önpasszból,. 
Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás alaphely- 
zetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő he- 
lyezkedése. 
Képességfejlesztés 
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya- 
korlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások stb.). A 
labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 
bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta fel- 
tételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A motoros képességek fej- 
lesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozásá- 
hoz. 
Játékok, versengések 
A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gya- 
korlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített szabá- 
lyokkal. Kosárra dobó versenyek, egyénileg és csapatban. Részvétel 
az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a sportágválasztás és az 
utánpótlás-nevelés elősegítése. 

Matematika: logika, 
valószínűség-számítás, 
térbeli alakzatok, tájé- 
kozódás. 

 
Vizuális kultúra: tárgy 
és környezetkultúra, 
vizuális kommuniká- 
ció. 

 
Természetismeret: me- 
chanikai törvényszerű- 
ségek; az emberi szer- 
vezet működése, ener- 
gianyerési folyamatok. 



 
 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 
körültekintő végrehajtásával. A kosárlabdázás megszerettetésével és 
a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 
repertoárjának bővítése. 

 
Röplabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a labdá- 
hoz. 
Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 
labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 
egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. Kosár- 
érintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés össze- 
kapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. 
Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 
nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 
Képességfejlesztés 
Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatása, 
a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása. Labdaütö- 
getés a kéz és a láb különböző felületeivel. Fejelés labdával. 
Játékok, versengések 
A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos 
feladatokban, valamint mini röplabdázásban. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 
alapvető technikai készletének, valamint egyszerűsített 
játékformáinak megismerése. 

 
Kézilabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és tá- 
madó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközé- 
sek; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő mozgások; for- 
dulatok labda nélkül. 
Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvétele 
állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel állás- 
ban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással. Egy- és 
kétkezes átadások helyben és mozgás közben, (kétkezes felső, mell- 
ső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Labdaát- 
vétel és -átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; átadá- 
sok mozgás közben különböző irányba és távolságra; különleges 
labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: 
helyből; kilépéssel; 3 lépés után;; passzív, félaktív védővel szemben. 
Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések oktatása. Induló- 
csel labda nélkül és labdával. Indulócsel, testcsel, és labdavezetés. 
Kapusmunka: Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kido- 
bás; 7 méteres védése. 
Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés emberfo- 
gással. 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 véde- 



 
 

kezésbe való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdaveze- 
téssel. 
Képességfejlesztés 
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya- 
korlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások, for- 
dulatok, labdával is) a játékelemek intenzív gyakorlásával és mérkő- 
zések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a 
pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 
kényszere okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. 
Játékok, versengések 
A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 
gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban. 
Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Részvétel az 
iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 
elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 
időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával és 
mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs képességek 
fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 
megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek 
szabályos és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 
megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 
alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 
Labdarúgás 
Labdás technikai gyakorlatok 
Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos együttműködésé- 
vel, négyszög, téglalap alakzatban, átadások irányának megváltozta- 
tásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás közben,. Labdavezetések 
külső és belső csüddel, különböző alakzatban. Rúgás: belső csüddel, 
teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 
megegyező irányból. Átadások (passzolások), átvételek mindkét láb- 
bal, átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, 
irányváltoztatással. Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel. Levegő- 
ből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra. Alapszere- 
lés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cse- 
lek. Partdobás. 
Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszerzés, 
szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfutással 
és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 2:1 
elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy és két ud- 
varra.. Felállási formák a kispályás játékban. 
Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 
elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított. 
Képességfejlesztés 
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya- 
korlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással labdá- 
val is; szökdelések-ugrások labda felhasználásával is; a játékelemek 
intenzív gyakorlása; mérkőzések; gyorsindulások különböző hely- 



 
 

zetből, labdával is). A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, 
a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 
kényszere okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A lab- 
dás koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva (cél 
elérése labdával, célbalövés, összjáték stb.). A szervezet edzettségé- 
nek növelése a szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a 
játékelemek intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A 
kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás 
az edzettség és fittség szervi megalapozásához. 
Játékok, versengések 
A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 
begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 
Cserefutball 34 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 
elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. Részvétel 
az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az  
utánpótlás nevelés elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és körül- 
tekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó képes- 
ségfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs ké- 
pességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás bővíté- 
sével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 
A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjá- 
rási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű végre- 
hajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás segítése 
érdekében. 
A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 
A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 
koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és egy- 
szerű módszerei. 
Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 
tulajdonságok tudatosítása. 
A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 
Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 
A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető magatar- 
tás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a durvaság 
elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív jelenségek helyes 
értelmezése. 
A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 
A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre és 
a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 
A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 
A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a sportjátékok 
technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 
szabadidős tevékenységek szervezéséhez. 
A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 
egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 



 
 

sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 
versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 
fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini- 
kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, laza és szo- 
ros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre he- 
lyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzo- 
gatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigu- 
rítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 
21 óra 

 
 
 

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 
és szabályainak ismerete. 
Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata játékte- 
vékenységekben. 
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 
környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés. 

 
 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 
elérhető célok. 
A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 
A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett tevékeny- 
ségekben aktív részvétel. 
A szervezet edzettségének növelése. 
Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 
A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 
környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 
Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 
magatartási normáinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Frizbi 
Dobások párokban, csoportokban (5-7 fő), állóhelyben, majd moz- 
gásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 
Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 
zónába. 
Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 
 
Mezei futás 
A helyi adottságokat kihasználva a terepfutás tematikájának, bio- 
lógiai hatásainak a megismerése, elsajátítása. 
Rövid, -közép, - és hosszútávok futása. Váltófutás (futás csapat- 
ban). 

Természetismeret: időjá- 
rási ismeretek, tájékozó- 
dás, gravitáció, szabad- 
esés, forgómozgás; az 
emberi szervezet műkö- 
dése. 



 
 

Szánkózás, hócsúszka 
Lesiklás. A test helyzete, lábmunka, kanyarodás, fékezés, irányítás. 
 
Méta 
Szabályismeret, ütőfogás. Lendítés, a labda elütése, futás a bázisok 
között, a labda elkapása, visszajuttatása. Taktikai repertoár. 
 
Asztalitenisz 
Ütőfogás, adogatás (szerva), fogadás tenyeres, fonák ütések. 
Szabályismeret. Egyéni, páros mérkőzések. „Forgó”. 
A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 
és koordinációs képességek fejlesztése. 
 
Játékok, versengések 
Váltóversenyek, bajnokságok, mérkőzések. Versenyek meghatáro- 
zott távon. Ügyességi versenyek. 
 
Képességfejlesztés 
A választott szabadidős és testedzési formák koordinációs és kon- 
dicionális 
követelményeinek a fejlesztése. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 
formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 
jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 
környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák tech- 
nikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 
bemelegítés. 
A választott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek. 
Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkal- 
mazása. 
A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egész- 
ségre gyakorolt hatásai. 
Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 
Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék tudato- 
sítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Frizbi, korong, zóna, terepfutás, tájfutás, méta, sportszerűség, adogatás 
(szerva), tenyeres, fonák ütés. 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 
17 óra 

 
 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 
Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 
A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 
Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió eluta- 
sítása. 
Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 
eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 
A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártas- 
sági szint elérése. 
Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek elkerü- 
lésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és lehetőségeinek is- 
meretei. 
Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használhat- 
ják. 
Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 



 
 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Önvédelem 
Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, 
hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 
Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogás- módok 
(kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, alaphelyzetek 
gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 
 
Dzsúdó 
Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, talaj 
közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra kü- lönböző 
kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, 
állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd oldalazó szökdeléssel. 
Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán tör- ténő ülésből, társ által kötéllel 
lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással). Zuhanó 
esések társ általi lökésből állás- ban és mozgásban. Félvállas gurulás előre 
és hátra technikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból 
történő végre- hajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. 
Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdőmozgás 
elsajátítása és kialakítása. 
Képességfejlesztés 
Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális küzdősportokra 
jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és mászások, valamint 
speciális egyéni és páros képességfejlesztő gyakorlatok. 
 
Játékok, versengések 
Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: keleti 
kultúrák. 
 
Természetismeret: 
izmok, ízületek, 
anatómiai isme- 
retek, testi és lelki 
har- mónia. 



tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok (szőnyegfelület 
esetén). A grundbirkózás és a dzsúdó alaptechnikáinak jártasságszintű 
elsajátításával, az erő összemérések megteremtése. A tehetséges tanulók 
alaptudásának biztosítása az iskolán kívüli versenyeztetéshez és a 
sportegyesületbe történő irányításhoz. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 
eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. Viselke- désminták 
kialakítása veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerü- lésére. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismere- tek. 
Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű sportok 
elsajátításban. 
A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének 
tudatosítása. Az agresszió és az asszertivitás értelmezése. 
A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 
Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló párral. 
A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács An- tal. 
Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülé- sére 
vonatkozó, valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatko- 
zó ismeretek. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 
fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 

5. évfolyam 

Testnevelés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Óratervek 

 

 
Az általános iskolai oktatásban a Nat által meghatározott kötelező és maximális óraszámok az alábbi táblázat 
szerint alakulnak. 

Heti óraszám / évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 
Szabadon tervezhető 2 2 2 2 1 2 2 2 
Max. heti óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 
         

 
 
 
 



 
 

 
A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglakozások felső tagozaton 
 

A rendelkezésre álló órakeretből a szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 
Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom   1  
Angol nyelv 1 1 1 1 
Matematika alap/emelt  1/

1 
1/
1 

1/
1 

Hon- és népismeret  1   
Technika, életvitel és gyakorlat    1 
Informatika 1    
Szabadon tervezhető órakeret alap/emelt2 3/

3 
3/
3 

3/
3 

A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti szabadon választott tanórai foglakozások felső 
tagozaton 
 

A felhasznált órakeretből a választható tanítási órakeret felhasználása: 
Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Matematika emelt 1 1 1 1 
Szabadon választható tanóra emelt 1 1 1 1 

 
A kerettantervben meghatározottakon felül – a tantárgyi órakeret 10%-ában, és a +1 választható 
emelt matematika óra keretében – megtanítandó és elsajátítandó tananyagot a helyi tanterv 
tartalmazza. 

 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás azon szakasza, amely a felső tagozatra (5–8. évfolyam) 
vonatkozik 

 
Célok, feladatok 
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 
szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 
pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és 
nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más 
színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az 
alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Figyelembe veszi - a gyermeki gondolkodás 
fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz igazodva -, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása 
erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az 
integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor 
kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése. 
Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli a 
különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 
szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 
megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, 



 
 

illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, 
összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést. 
Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, 
szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás 

módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez 
szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok 
fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 
önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. 
Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését 
az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

 

A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 
 

A Köznevelési Törvény (az Ntk) 27.§ (6) szerint a mindennapos testnevelést az iskolai nevelés- 
oktatás első és ötödik évfolyamán  2012. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben kell 
megvalósítani. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint a 
mindennapos testmozgást kifutó rendszerben kell megvalósítani. 
Iskolánkban megszervezzük a mindennapos testnevelés oktatását heti öt tanítási óra keretében. 
Ebből két tanórán való részvétel alól - szülői kérelem alapján - mentességet kaphat az a tanuló: 

 aki iskolai sportkörben sportol; 

 sportszervezet keretei között szervezett edzésen vesz részt, és erről a sportszervezete 
által kiállított igazolással és a tanévre vonatkozó versenyengedéllyel rendelkezik. 

Az iskolai sportkör tagja intézményünk valamennyi tanulója. Az iskolai sportkör a testnevelési 
órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint felkészítésüket a különféle 
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 
 
 
Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 
Az iskolai nevelő-oktató munka egyik kiemelt feladata a tanulók tanulmányi munkájának 
rendszeres és folyamatos ellenőrzése valamint értékelése. 

 
A számonkéréssel, értékeléssel kapcsolatos alapelveink: 

 számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 
tanuló tanára irányításával hozzájutott; 

 a számonkérésnek mindig a tanuló tudására kell irányulnia (és nem a tudásának 
hiányosságaira); 

 a hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok 
pótlásának segítése; 

 lehetőséget kell adnunk a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, 
a hibák javítására; 



 
 

 a tanuló teljesítményét minden esetben korrekt módon, az elvárás–képesség– 
teljesítmény egységében kell értékelnünk; 

 az értékelés során arra törekedjünk, hogy az érdemjegy vagy a szöveges értékelés 
mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult 
tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét); 

 a tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességek megerősítés útján 
történő fejlesztése az irányadó elv. 

 Az előírt követelmények teljesítését a pedagógusok - az egyes szaktárgyak 
jellegzetességeinek megfelelően - a tanuló szóbeli felelete, beszámolója, írásbeli munkája, 
tanórai megnyilvánulásai, illetve gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik és értékelik. 
Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.



 
 

 

Az értékelés formái 

 

A szóbeli értékelés fajtái: 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére); 
 szóbeli felelet; 
 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

(készségtárgyak teljesítményének értékelésére); 
 kiselőadás; 
 órai munka; 
 csoportos projekt munka. 

 

Az írásbeli értékelés fajtái: 

 kisdolgozat; 
 témazáró dolgozat; 
 füzetvezetés és egyéb munkák értékelése; 
 házi dolgozat; 
 csoportos projekt munka; 
 teszt; 
 szódolgozat; 
 szorgalmi feladat. 

 
 
 

  



 
 

Témakörök Óraszám 

Természetes és nem természetes mozgásformák 16 
Úszás és úszó jellegű feladatok 18 
Atlétikai jellegű feladatok 32 
Torna jellegű feladatok (Torna, RG, Aerobic) 32 
Sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda) 38 
Alternatív környezetben űzhető sportok 21 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 17 
Testnevelési játékok, képesség fejlesztés 6 

Összesen: 180 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 
16 óra 

 
 
 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és azok 
önálló végrehajtása. 
Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák 
kialakításában. 
A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartása. 
A relaxáció fogalmának, a tudatos ellazulásnak ismerete. 

 
 
 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 
A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 
Alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 
A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség fej- 
lődése. 
Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elveinek és egyszerű 
módszereinek megismerése. 
Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok végrehajtá- 
sánál. 
A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 
A relaxációs tudás továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása. 
Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kialakítá- 
suk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvétele. Nyi- 
tódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. Megindulás, 
megállás. Fejlődés, szakadozás. 
Gimnasztika 
Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlatokban, 
játékos feladatokkal és versengésekkel is összekötve. Szabadgyakor- 
lati alapformájú gyakorlatok az ízület- és gerincvédelem szabályai- 
nak megfelelően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban 

Matematika: számolás, 
térbeli tájékozódás, 
összehasonlítások. 

 
Környezetismeret: tes- 
tünk, életműködéseink, 
az emberi szervezet. 

 
Vizuális kultúra: tárgy 
és környezetkultúra, 
vizuális kommunikáció. 



 
 

valamint csoportban. Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. 
Játékos és határozott formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 
kéziszer-gyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati alapfor- 
májú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlatok. 
Sza- badgyakorlat füzér (68 gyakorlat) irányítva, vagy önállóan, 
zenére is. 
Képességfejlesztés 
Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alap-állóképességet és 
izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát tartalma- 
zó, szabad-, szer- és kézi gyakorlatok. Koordinációs képességfej- 
lesztés kéziszer-gyakorlatok és szabadgyakorlatok folyamatos vég- 
rehajtásával, zenére is (ritmusérzék, kinesztétikus differenciáló ké- 
pesség). A testtartásért felelős izomcsoportok erősítése, nyújtása. 
Játékok, versengések 
A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játé- 
kok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő szabály- vala- 
mint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag he- 
lyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális gyakor- 
latanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív használata. Lég- 
ző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok. 
A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból óránként 1 
gyakorlat tanítása. Az 5. osztályos relaxációs gyakorlatai,Az auto- 
gén tréning alapfokú gyakorlatai. 
Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az óra szervezéséhez szükséges rend- és gimnasztikai gyakorlatok 
alapfogalmai. 
A bemelegítés és a levezetés funkciója a motoros tevékenységeknél. 
A motoros alapképességek elnevezései. 
A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. 
Az erősítés, a nyújtás és a mobilizálás alapvető elvei és egyszerű 
módszerei. 
A törzserősítő gyakorlatok szerepe a testtartás javításában, a 
testtartásért felelős izmok ismerete. A futás szerepe és jelentősége a 
keringési, mozgató- és légzési rendszer fejlesztésében, az egészség 
megőrzésében, a fittség fokozásában. 

 
Alapvető szervezési ismeretek az alkalmazott játékok lebonyolításá- 
ban 
Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltételei 
(napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, egészséges 
táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek 
a pubertással járó testi és lelki változásokról 
Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 
feszültségek feloldása. 
Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és baleset- 
megelőzés alapismeretei. 



 
 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társas, szergyakorlat, bemelegítés, levezetés, 
képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs képessé- 
gek, erősítés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, 
biomechanikailag helyes testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érze- 
lem- és feszültségszabályozás, életmód, egészséges táplálkozás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 
18 óra 

 
 

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek isme- 
rete és betartása. 
Egy úszásnemben 25 méter biztonságos leúszása. 
A fejesugrás végrehajtása. 
A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 
Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 
Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 
kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 
Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 
Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az életvéde- 
lemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Hátúszás 
Feladatok háton: lebegés és siklás háton. 
Hátúszó lábtempó: hátúszó lábtempó úszólappal és labdával; siklás 
hátúszás lábtempó; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 
Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 
majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek; levegővétel. 
Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett kartem- 
pó; hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 
 
Új úszásnem: a gyorsúszás 
Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 
önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 
Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 
kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 
gyorsúszásban. 
Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 
Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás 
közben; a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással”; a gyorsúszás 
kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 
Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral – 
lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 
Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt. 
Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben 
(növekvő időtartamban); fejesugrás. 

Természetismeret: kö- 
zegellenállás, a víz 
tulajdonságai, felhajtó- 
erő, víz és vízszennye- 
zés; 
személyi higiénia, test- 
ápolás. 



 
 

Képességfejlesztés 
A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok pon- 
tos végrehajtásával. Aerob állóképesség fejlesztése növekvő távol- 
ságra történő taposással, és úszással a tanult úszásnemekben. A 
gyorsasági állóképesség fejlesztése a gyors-, illetve a hátúszás láb- 
tempójának alkalmazásával rövidebb távon, ismétlésekkel, verseny- 
szerűen, valamint versenyszerű úszással meghatározott távolságra. 
Játékok, versengések 
Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával 
és különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és váltóversenyek 
úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. 
Versenyek mély vízben víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek 
talpas-, majd fejesugrással meghatározott távon, a tanult 
úszásnemekben. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gya- 
korlatok. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető szakkife- 
jezések. 
A víz szervezetre gyakorolt hatásai. 
Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 
Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség növelésében. 
A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. 
A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai. 
Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai. 
Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség megőrzésében 
és az életvédelemben. 
Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 
Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob álló- 
képesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 
32 óra 

 
 
 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra töre- 
kedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 
A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos kö- 
rülmények között, illetve játékban. 
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 
A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos élmé- 
nyek kifejezése. 



 
 

 
 
 
 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az 
egyéni adottságoknak megfelelően. 
Törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 
teljesítménynövelésre. 
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az 
aerob állóképességre-, valamint az alsó- és felső végtag dinamikus ere- 
jére. 
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 
sebesség kialakulása. 
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 
munkavégzésben. 
Érdeklődés az atlétika sportág iránt. 
Tehetséggondozás a versenysport iránt érdeklődők számára. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások, rajtok 
Lassú futás tempóváltással, közbeiktatott feladatokkal. Futóiskolai 
gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a 
teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások 
lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok- 
indulások 
Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. 
Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-en. 
Váltófutás, egykezes alsó váltás. Tartós futás a táv növelésével és a 
távnak megfelelő iram megválasztásával. 

Ének-zene: ritmus- 
gyakorlatok, ritmusok. 

 
Természetismeret: 
energianyerés, szén- 
hidrátok, zsírok, álló- 
képesség, erő, gyorsa- 
ság. 

 
Földrajz: térképisme- 
ret. 

Szökdelések, ugrások: 
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamato- 
san is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifu- 
tásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 68 
lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugró- 
versenyek. 

Informatika: tábláza- 
tok, grafikonok. 

Dobások: 
Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések tömött labdával, hely- 
ből. Dobások és lökések különböző célba, különböző labdával. Vető- 
mozgás füles labdával célba (sáv, zóna) helyből. Kislabdahajítás célba 
és távolba nekifutással. 

 



 
 

Képességfejlesztés 
Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 
képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség fej- 
lesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fejlesztése 
különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fej- 
lesztése, a kitartó futás távjának fokozatos növelésével és a távnak 
megfelelő egyéni iram kialakításával. Mozgásátállítódás képességé- 
nek fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus differenciáló képes- 
ség fejlesztése iramváltásos futással. 

 



 
 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 
dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-gyakorlatokkal. 
 
Játékok, versengések 
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 
játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. 
Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 
Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasugró 
versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből. Célba dobó versenyek. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 
igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben vég- 
zett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és kü- 
lönböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 
gyakorlatok elsajátítása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással kap- 
csolatos alapismeretek. 
El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége. 
A nekifutás sebességének és az el-, illetve felugrás nagysága közti 
kapcsolat. 
Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 
végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 
A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 
edzettség és a fittség kialakításában. 
A fejlesztő folyamat során alkalmazott játékok, játékos feladatmegol- 
dások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cse- 
lekvésminták elsajátításában. 
Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 
Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelé- 
sére, egymás teljesítményének elismerése. 
Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 
Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 
futások iránt. 

 

 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó 
váltás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és 
felugrás, hajítás, edzettség. 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 
32 óra 

 
 
 
 

Előzetes tudás 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, valamint manipulatív mozgások 
célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 
Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló bemutatása. 
A szekrényugrásoknál többnyire nyújtott karú támasz. 
Az egyensúly megtartása fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgya- 
korlatok közben. 
A mászókulcsolás egyéni adottságoknak és képességeknek megfelelő 
végrehajtása. 
Egyénileg, párban és csoportban végzett ritmikus mozgásokban a zene 
követése fokozódó sikerességgel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű feladatmegol- 
dásokban. 
Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására. 
Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt moto- 
ros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi mozgé- 
konyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az egyensúlyozó 
képességre. 
Törekvés a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezésre a torna 
jellegű feladatmegoldásokban. 
A reális testkép és a testtudat kialakulása. 
Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló mód- 
szerek/gyakorlatok megismerése. 
A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 
egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása. 
Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a rend- 
szeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a ver- 
senysport iránt érdeklődők tehetséggondozása céljából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Torna 
A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: Akadályokon fel-, át- és lemá- 
szások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző 
szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordu- 
lások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, , sorozatban is. 
Zsugorfejállás. Fejállás. Fejállásból gurulóátfordulás előre, különbö- 
ző testhelyzetekből. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Spárgakí- 
sérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. Tigrisbukfenc. 
Kézen átfordulás oldalt. Összefüggő talajgyakorlat. Keresztbe állított 
ugrószekrényen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; 
zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás. Hosszába állított ugró- 

Természetismeret: az 
egyszerű gépek műkö- 
dési törvényszerűségei, 
forgatónyomaték, 
lökőerő, reakcióerő, 
hatásidő, egyensúly, 
tömeg, középpont. 

 
Vizuális kultúra: rene- 
szánsz, barokk. 

 
Etika: társas viselke- 
dés, önismeret, énkép, 
jellem, média, önrefle- 



 
 

 



 
 

szekrényen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; 
felguggolás és gurulóátfordulás előre. Felguggolás és leguggolás. 
Alacsony ge- rendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás. 
Gerendán: támaszhelyzeten át, fel- és leugrás. 
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok függő- 
szereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon 
függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodá- 
sok. Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: 
függésben térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; zsugorle- 
függés; lefüggés; homorított leugrás. 
Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos felada- 
tok gerendán, ferde padon, fordulatokkal, szerek hordásával. Ala- 
csony gerendán (lányoknak): érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal 
és szökdelésekkel is. 
Képességfejlesztés 
Koordinációs képességek fejlesztése egyszerű talajgyakorlati elemek 
végrehajtásával, azok kombinálásával, valamint az ugrószekrény és a 
gyűrű alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódás képesség, 
ritmusérzék). Egyensúlyérzékelés fejlesztése alacsony gerendán vég- 
rehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. 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. Összefüggő talajgya- 
korlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) önálló ösz- 
szeállítása, bemutatása a társak pontozásával. Tehetséggondozás a 
torna sportágban tehetségesekkel versenyeken való részvétellel. 

 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 
jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, vala- 
mint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal a 
test izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításá- 
nak/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság növelésével a 
mindennapi életben történő biztonságos cselekvések elősegítése. A 
gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 
Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 
Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos gyakor- 
latelemek (kar- és törzsívek, kar- és törzshullámok stb.). 
Fő mozgások: Testsúlyáthelyezések különböző irányokba, különböző 
kar- és törzsmozgásokkal kombinálva. Járások: alapforma, guggoló, 
lábujjon-, sarkon-, külső talpélenjárás, érintő-, hintajárás. Járások 
láblendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás. Ritmizált 
lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott hármaslépés, váltólépés 
egyszerű formái.. Futások: alapforma, térdemeléssel, sarokemeléssel, 
ollózó-, harántterpesztéssel. Szökdelések: térdemeléssel, sarokeme- 
léssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, galoppszökdelés, kop- 
pantó szökdelés, indiánszökdelés. Ugrások: ugrássorozatok, hajlított 

xió, kooperatív munka. 
 
Ének-zene: ritmus és 
tempó. 



 
 

olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszugrás. Egyensúlyozás: lábujjon térd- 
emeléssel előre, oldalra;. Forgások: lépőforgás (tour chaine), egysze- 
rű fordulatok, forgások egy lábon. 
Kötélgyakorlatok: rövidkötél-gyakorlatok, lendítések, lengetések, 
körzések, áthajtások, keresztáthajtások, dobások-elkapások, külön- 
böző irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemekkel. 
Képességfejlesztés 
Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó ké- 
pességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 
dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 
kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 
állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi mozgé- 
konyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, zsámoly-, 
rövidkötél-gyakorlatok. 
Játékok, versengések 
Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros gyakor- 
latok kötéllel. Játékok-feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és páros 
versengések kötél áthajtásokkal, különböző feladatokkal. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 
egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításá- 
val, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabad- 
időben is gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájá- 
rulás az egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 

 
Aerobik (lányoknak és fiúknak) 
Alapállás; 
24 ütemű alaplépések (Low-impact): járás (march), sarokérintés 
(heel dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés 
(squat), térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés 
(step-touch), keresztlépés (grapevine), A-lépés (A step), V-lépés (V 
step), bokszlépés (boksz step). 
2-5 ütemű alaplépések (Hi-impact): futás (jog), térdlendítés szökke- 
néssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping leg 
curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés szökke- 
néssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), ha- 
rántszökdelés (ski-run); 
Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépé- 
sek magas ismétlésszámmal, alaplépések variálása-kombinálása, 
alaplépések összekapcsolása; 4x8 ütemű egyszerű koreográfia 
(basic); szimmetrikus koreográfia. 
Képességfejlesztés 
Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitap- 
solása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., dupláz- 
va. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport tap- 
solja az 1. és a 2. ütemet, a 2. csoport dobbantja a 3. és a 4. ütemet 
stb.). Helyben járás közben tapsolás, duplázva stb. Az egészséget 
szem előtt mozgásanyag elsajátítása során a kondicionális és koordi- 
nációs képességfejlesztéssel hozzájárulása a fittség szervi megalapo- 
zásához Aerob munkavégzéssel az aerob állóképesség fejlesztése. 



 
 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Prevenciós funkciók betöltése aerob munkavégzéssel, valamint az 
egészséget szem előtt tartó gyakorlatok jártasság szintű elsajátításá- 
val, a testtartásért felelős izomcsoportok fejlesztésével. Új, szabad- 
időben is gyakorolható testedzési formák megismerése által hozzájá- 
rulás az egészségmegőrző szokásrendszer megalapozásához. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 
Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelve. 
Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a segítség- 
nyújtásról és a biztosításról. 
A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 
kondicionális és koordinációs képességek. 
A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes vég- 
rehajtására vonatkozó ismeretek. 
Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, lebonyolítá- 
sával kapcsolatos alapismeretek. 
A kiemelkedő teljesítmény és az egyéni képességekhez viszonyított 
teljesítményfejlődés elismerése. 
A balesetmentes gyakorlás szabályainak betartása és betartatása. A 
feladat-végrehajtások során segítségnyújtás egymásnak. 
Az RG- és az aerobikgyakorlatok helyes, az egészséget szem előtt 
tartó kivitelezésének alapismeretei. 
A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 
Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében 
betöltött szerepe. 
A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növelé- 
sére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 
Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, zsugorkanyarlati átugrás, 
guggoló átugrás, alaplendület függésben, zsugorlefüggés, lefüggés, ösz- 
szefüggő gyakorlat, segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 
RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, terpeszugrás, 
Aerobik, fitnesz aerobik, aerob munkavégzés, támadólépés, kitörés, A- 
lépés, V-lépés, bokszlépés, 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Sportjátékok 

Órakeret 
38 óra 

 
 
 
 

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások célsze- 
rűen végrehajtva. 
A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető műve- 
letek tanulási szempontjainak ismerete. 
Játékban és gyakorlás közben különböző biztonságos feladatmegoldás 
kézzel-lábbal is. 
A sportjáték elsajátításához szükséges labdás és labda nélküli motoros 
és kognitív képességek. 
Sportszerű magatartás a játéktevékenységben. 



 
 

 
 
 
 
 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és takti- 
kai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 
Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának 
intenzív és tudatos gyakorlásával. 
A csapatjátékos tulajdonságok kialakulása, szerepük tudatosulása az 
eredményes játéktevékenységben. 
Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 
egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 
Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a figyelmes 
és hatékony munkavégzésre. 
Érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt. Az egyéni adottságoknak és 
érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték megtalálása rekreációs 
célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két sportjáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
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. Lab- 
davezetések: Magas, középmagas,labdavezetés helyben és haladás- 
sal, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és rövid in- 
dulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarkazás. Meg- 
állás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. Átadások-átvételek: 
Kétkezes mellső-, felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. 
Páros lefutás. Kosárra dobások: Kosárra dobás helyből egy kézzel. 
Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdavezetésből. Fektetett dobás lab- 
davezetésből, önpasszból,. 
Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás alaphely- 
zetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő he- 
lyezkedése. 
Képességfejlesztés 
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya- 
korlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások stb.). A 
labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat 
bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta fel- 
tételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A motoros képességek fej- 
lesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozásá- 
hoz. 
Játékok, versengések 
A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gya- 
korlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített szabá- 
lyokkal. Kosárra dobó versenyek, egyénileg és csapatban. Részvétel 
az iskolai mini kosárlabda bajnokságban, a sportágválasztás és az 
utánpótlás-nevelés elősegítése. 

Matematika: logika, 
valószínűség-számítás, 
térbeli alakzatok, tájé- 
kozódás. 

 
Vizuális kultúra: tárgy 
és környezetkultúra, 
vizuális kommuniká- 
ció. 

 
Természetismeret: me- 
chanikai törvényszerű- 
ségek; az emberi szer- 
vezet működése, ener- 
gianyerési folyamatok. 



 
 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos és 
körültekintő végrehajtásával. A kosárlabdázás megszerettetésével és 
a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 
repertoárjának bővítése. 

 
Röplabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a labdá- 
hoz. 
Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 
labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 
egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. Kosár- 
érintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés össze- 
kapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. 
Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 
nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 
Képességfejlesztés 
Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatása, 
a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása. Labdaütö- 
getés a kéz és a láb különböző felületeivel. Fejelés labdával. 
Játékok, versengések 
A technikai elemek gyakorlása testnevelés játékokban, játékos 
feladatokban, valamint mini röplabdázásban. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható 
alapvető technikai készletének, valamint egyszerűsített 
játékformáinak megismerése. 

 
Kézilabdázás 
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet; védekező és tá- 
madó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközé- 
sek; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő mozgások; for- 
dulatok labda nélkül. 
Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvétele 
állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel állás- 
ban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással. Egy- és 
kétkezes átadások helyben és mozgás közben, (kétkezes felső, mell- 
ső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Labdaát- 
vétel és -átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; átadá- 
sok mozgás közben különböző irányba és távolságra; különleges 
labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: 
helyből; kilépéssel; 3 lépés után;; passzív, félaktív védővel szemben. 
Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések oktatása. Induló- 
csel labda nélkül és labdával. Indulócsel, testcsel, és labdavezetés. 
Kapusmunka: Alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kido- 
bás; 7 méteres védése. 
Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés emberfo- 
gással. 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 véde- 



 
 

kezésbe való visszarendeződés. Helycsere labdaátadással, labdaveze- 
téssel. 
Képességfejlesztés 
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya- 
korlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások, for- 
dulatok, labdával is) a játékelemek intenzív gyakorlásával és mérkő- 
zések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, a 
pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 
kényszere okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. 
Játékok, versengések 
A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 
gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban. 
Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. Részvétel az 
iskolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 
elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző 
időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív gyakorlásával és 
mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs képességek 
fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 
megalapozásához. Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek 
szabályos és körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás 
megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 
alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 
Labdarúgás 
Labdás technikai gyakorlatok 
Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos együttműködésé- 
vel, négyszög, téglalap alakzatban, átadások irányának megváltozta- 
tásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás közben,. Labdavezetések 
külső és belső csüddel, különböző alakzatban. Rúgás: belső csüddel, 
teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 
megegyező irányból. Átadások (passzolások), átvételek mindkét láb- 
bal, átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, 
irányváltoztatással. Labdalevétel: talppal, belsővel, csüddel. Levegő- 
ből érkező labda átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra. Alapszere- 
lés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cse- 
lek. Partdobás. 
Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszerzés, 
szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfutással 
és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 2:1 
elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy és két ud- 
varra.. Felállási formák a kispályás játékban. 
Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 
elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított. 
Képességfejlesztés 
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya- 
korlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással labdá- 
val is; szökdelések-ugrások labda felhasználásával is; a játékelemek 
intenzív gyakorlása; mérkőzések; gyorsindulások különböző hely- 



 
 

zetből, labdával is). A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az idő, 
a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának 
kényszere okozta feltételek közötti feladat-végrehajtásokkal. A lab- 
dás koordináció játékos fejlesztése a játékelemekből kiindulva (cél 
elérése labdával, célbalövés, összjáték stb.). A szervezet edzettségé- 
nek növelése a szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a 
játékelemek intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A 
kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésével hozzájárulás 
az edzettség és fittség szervi megalapozásához. 
Játékok, versengések 
A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 
begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 
Cserefutball 34 fős csapatokkal. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 
elleni játék. Kispályás labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. Részvétel 
az iskolai kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az  
utánpótlás nevelés elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Baleset-megelőzés a labdarúgás játékelemeinek szabályos és körül- 
tekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó képes- 
ségfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs ké- 
pességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás bővíté- 
sével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 
A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjá- 
rási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű végre- 
hajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás segítése 
érdekében. 
A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 
A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 
koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és egy- 
szerű módszerei. 
Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos 
tulajdonságok tudatosítása. 
A sportjátékok szabadidőben is űzhető formáinak megismerése. 
Az öntevékeny játékszervezés és - vezetés alapvető ismeretei. 
A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető magatar- 
tás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a durvaság 
elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív jelenségek helyes 
értelmezése. 
A magyar sportjátékok kiemelkedő bázisai, nemzetközi sikerei. 
A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre és 
a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 
A labda nélküli és labdás egyszerű bemelegítés elvei és módszerei. 
A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete a sportjátékok 
technikai és taktikai készletének elsajátításához és az öntevékeny 
szabadidős tevékenységek szervezéséhez. 
A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása az 
egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 



 
 

sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a 
versenyszerű sportágválasztás elősegítésére. 

 

 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, 
fektetett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini- 
kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Ütközés, testcsel, laza és szo- 
ros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre he- 
lyezkedés, fair play. Játékelemek, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzo- 
gatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigu- 
rítás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 
21 óra 

 
 
 

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 
és szabályainak ismerete. 
Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata játékte- 
vékenységekben. 
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 
környezettudatos viselkedési szabályainak ismerete. 
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés. 

 
 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgásokkal 
elérhető célok. 
A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése. 
A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között végzett tevékeny- 
ségekben aktív részvétel. 
A szervezet edzettségének növelése. 
Az egészséges életmód iránti igény erősítése. 
A szabadban végzett testedzés jelentőségével, valamint a személyi és 
környezeti tisztasággal kapcsolatos ismeretek bővítése. 
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése. 
Az alternatív környezetben végzett sporttevékenységek viselkedési és 
magatartási normáinak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Frizbi 
Dobások párokban, csoportokban (5-7 fő), állóhelyben, majd moz- 
gásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. 
Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 
zónába. 
Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 
 
Mezei futás 
A helyi adottságokat kihasználva a terepfutás tematikájának, bio- 
lógiai hatásainak a megismerése, elsajátítása. 
Rövid, -közép, - és hosszútávok futása. Váltófutás (futás csapat- 
ban). 

Természetismeret: időjá- 
rási ismeretek, tájékozó- 
dás, gravitáció, szabad- 
esés, forgómozgás; az 
emberi szervezet műkö- 
dése. 



 
 

Szánkózás, hócsúszka 
Lesiklás. A test helyzete, lábmunka, kanyarodás, fékezés, irányítás. 
 
Méta 
Szabályismeret, ütőfogás. Lendítés, a labda elütése, futás a bázisok 
között, a labda elkapása, visszajuttatása. Taktikai repertoár. 
 
Asztalitenisz 
Ütőfogás, adogatás (szerva), fogadás tenyeres, fonák ütések. 
Szabályismeret. Egyéni, páros mérkőzések. „Forgó”. 
A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 
és koordinációs képességek fejlesztése. 
 
Játékok, versengések 
Váltóversenyek, bajnokságok, mérkőzések. Versenyek meghatáro- 
zott távon. Ügyességi versenyek. 
 
Képességfejlesztés 
A választott szabadidős és testedzési formák koordinációs és kon- 
dicionális 
követelményeinek a fejlesztése. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, 
formális és informális kertek között űzhető új testedzési formák 
jártaság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív 
környezetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák tech- 
nikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 
bemelegítés. 
A választott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek. 
Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkal- 
mazása. 
A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egész- 
ségre gyakorolt hatásai. 
Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 
Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék tudato- 
sítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Frizbi, korong, zóna, terepfutás, tájfutás, méta, sportszerűség, adogatás 
(szerva), tenyeres, fonák ütés. 



 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 
17 óra 

 
 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 
Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 
A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 
Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió eluta- 
sítása. 
Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

 
 
 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 
eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 
A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártas- 
sági szint elérése. 
Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek elkerü- 
lésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és lehetőségeinek is- 
meretei. 
Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használhat- 
ják. 
Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 



 
 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Önvédelem 
Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, 
hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 
Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogás- módok 
(kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, alaphelyzetek 
gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 
 
Dzsúdó 
Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, talaj 
közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra kü- lönböző 
kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, 
állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd oldalazó szökdeléssel. 
Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán tör- ténő ülésből, társ által kötéllel 
lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással). Zuhanó 
esések társ általi lökésből állás- ban és mozgásban. Félvállas gurulás előre 
és hátra technikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból 
történő végre- hajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. 
Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdőmozgás 
elsajátítása és kialakítása. 
Képességfejlesztés 
Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális küzdősportokra 
jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és mászások, valamint 
speciális egyéni és páros képességfejlesztő gyakorlatok. 
 
Játékok, versengések 
Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: keleti 
kultúrák. 
 
Természetismeret: 
izmok, ízületek, 
anatómiai isme- 
retek, testi és lelki 
har- mónia. 
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tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok (szőnyegfelület 
esetén). A grundbirkózás és a dzsúdó alaptechnikáinak jártasságszintű 
elsajátításával, az erő összemérések megteremtése. A tehetséges tanulók 
alaptudásának biztosítása az iskolán kívüli versenyeztetéshez és a 
sportegyesületbe történő irányításhoz. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 
eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. Viselke- désminták 
kialakítása veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerü- lésére. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismere- tek. 
Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű sportok 
elsajátításban. 
A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének 
tudatosítása. Az agresszió és az asszertivitás értelmezése. 
A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 
Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló párral. 
A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács An- tal. 
Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülé- sére 
vonatkozó, valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatko- 
zó ismeretek. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 
fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 
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Helyi tanterv  

Ócsai Halászy Károly Általános iskola 

5. évfolyam 

Digitális kultúra 
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Összehasonlítás NAT 2012-2020. 
 Más a terület neve: Digitális kultúra – jól kifejezi az összetettebb tartalmat 
 Célkitűzések lényegében megegyeznek. 
 A 2020-as a célkitűzéseket kompetencia területeken keresztül fogalmazza meg. 
 a 2020-as nagyobb hangsúlyt helyez a problémamegoldásra, algoritmizálásra, 

programozásra, vezérlésre, a modern, napra kész ismeretek, készségek megszerzésére, 
az e-ügyintézésre. Kitér az elterjedt digitális eszközök használatára. (okostelefon) 

 Mindkettő 2-2 évre fogalmazza meg a tartalmakat, követelményeket, lebontja a 
fejlesztési feladatokat is 2-2 évre. 

 Követelményei magasak, - csak a jó képességű diákok képesek elsajátítani - tananyag sok 
a 2* 72 = 4*36 = 144 órára. 

 A 2020-as nagyobb hangsúlyt fektet a team munkára, a projektekben való 
munkálkodtatásra. 

 Mindkettő életkori sajátosságoknak megfelelő, modern, a mindennapi életben 
alkalmazható, naprakész, a változásokat követő képességfejlesztésre törekszik. 

 Mindkettő spirális felépítésű, ugyanazok a témakörök jelennek meg más-más szinten. 
 2020-as részletesebben fogalmazza meg a témakörök tartalmait, konkrétabb javaslatot 

tesz a témakörök óraszámaira. 
 A követelmények magasabbak, a jobb képességű diákok számára teljesíthetőek. 

 

alapelvek, célok:  
2012-es: 6 témakör      
2020-as : 4 témakör 
Informatikai eszközök használata nem önálló témakör, tartalma beépítve a többibe. 
Alkalmazói ismeretek digitális írástudás Problémamegoldás info. eszközökkel, módszerekkel 
algoritmizálás, programozás  
Infokommunikáció információs technológiák 
Információs társadalom 
Könyvtárinformatika nem jelenik meg. 
Tartalmak:  
2012: Egy-két mondatban fogalmazza meg a fejlesztési feladatokat.   
2020: Minden témakörhöz megfogalmazza: 

 tanulási eredmények 
 fejlesztési feladatok, ismeretek 
 fogalmak 
 javasolt tevékenységek 
  

5-6. évfolyam:          
  

 szövegszerkesztés, bemutató készítés: 20 óra 
 algoritmizálás, blokkprogramozás: 14 óra 
 robotika: 11 óra  
 multimédiás elemek: 8 óra 
 információs társadalom: 6 óra 



30 
 

 online kommunikáció: 5 óra 
 digitális eszközök használata: 4 óra 

 
7-8- évfolyam:          
   

 Algoritmizálás és blokkprogramozás: 15 óra 
 Szövegszerkesztés, bemutató készítés: 14 óra 
 Táblázatkezelés: 12 óra 
 Robotika: 8 óra 

 Multimédiás elemek készítése: 6 óra 
 Az információs társadalom, e-Világ: 5 óra 
 Online kommunikáció: 4 óra 
 A digitális eszközök használata: 4 óra 
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Digitális kultúra 
A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel 
történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új 
lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 
tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi 
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális 
kultúra tantárgy biztosítja. 
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 
felhasználására. 
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 
így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 
alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 
kialakítását és fejlesztését is. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 
végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 
körben történő bemutatására. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 
a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, 
ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 
alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 
 
A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a 
témakört a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata 
azt szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-
megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 
különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, 
kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: 
hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a 
működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást 
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jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 
A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, 
más tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő 
szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a 
többi tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 
A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos 
eszközhasználat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, 
lehetőség szerint minél több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a 
bemutatókészítési, a rajzolási, a képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a 
gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes 
funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló 
a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira 
felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a 
nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok 
mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó problémák is előkerüljenek. A 
tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és kreatív felhasználás 
folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális technológiák 
segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív 
tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, 
projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a 
munkavégzés fontos részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, 
részekre bontása, majd a megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A 
problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra 
tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 
kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés 
második nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az 
algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola 
lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk 
mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen 
asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A 
programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai 
eszköz nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal 
kapcsolatosan. 
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 
használjuk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A 
webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük 
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók 
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját 
mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai 
újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, 
vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból 
bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 
5–6. évfolyam 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, 
gyakran digitális eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon a 
tanulók már rendszeresen használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes 
hálózatát.  
A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a 
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digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a 
tipográfiai ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű 
beillesztésére kerül a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más 
tantárgyak keretében történik, ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi koncentráció, a 
projektmunkák megvalósítása, a feladatok teammunkában történő megoldása. 
A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert 
blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre 
álló eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, 
kezelésének jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb 
összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a problémák játékos, 
de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle lehetőség 
végig gondolására. 
 
Évfolyam Heti 

órakeret 
Éves 
órakeret 

Kerettantervi 
órakeret 

Helyi tervezésű 
órakeret 

5. 1 36 32 4 
 
Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 +4 = 72  óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
5. évfolyam 6. évfolyam 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 8 6 
Online kommunikáció 5 3 2 
Robotika 11 5 6 
Szövegszerkesztés 12 8 4 
Bemutatókészítés 8 3 5 
Multimédiás elemek készítése 8 5 3 
Az információs társadalom, e-Világ 6 1+ 1 5+1 
A digitális eszközök használata 4 1+1 3+1 
Összes óraszám: 68 + 4 34 +2 34 +2 
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5. osztály 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLTÓRASZÁM:8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére:érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális 
eszközökön; 

egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 
ismeri a kódolás eszközeit; 
adatokat kezel a programozás eszközeivel 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 
ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 
ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 
a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a 
tanult blokkprogramozási nyelven; 
tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 
mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOKÉS ISMERETEK 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, 
tervezése 
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának 
módja 
Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 
Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 
építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 
A programozás építőkockái 

Számok és szöveges adatok 

FOGALMAK 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, 
problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, 
ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, 
blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és 
információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 
Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 
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élmények szerzése 
Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 
Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 
szélsőséges bemeneti értékek esetén. 
 
TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM:3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 
környezetének elektronikus szolgáltatásait; 
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza 
az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 
önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOKÉS ISMERETEK 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 
Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 
Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 
 
FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 
kommunikáció szabályainak betartásával 
Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 
kapcsolódó csoportmunka érdekében 
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 
alkalmazásokban. 
 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM:5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 
adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 
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mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 
 
A témakörtanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOKÉS ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 
Algoritmus készítése lépésekre bontással 
Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 
A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 
 
 
FOGALMAK 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 
Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egyszerű 
játékok készítése kapcsán 
 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:8óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 
a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 
ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 
elválasztás); 
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOKÉS ISMERETEK 

Szövegszerkesztési alapelvek 
Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 
Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 
A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, 
elhelyezése 
Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 
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Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 
Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
 
 
 
 
FOGALMAK 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, 
karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, 
bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép 
beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű-és bekezdésformátumok elemzése 
Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató 
táblák, napirend, menü 
Képeket, ábrákat, különböző karakter-és bekezdésformázással készült szövegeket, 
szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 
Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 
 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 
ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 
szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.  
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 
a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 
szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 
FEJLESZTÉSI FELADATOKÉS ISMERETEK 

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 
Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 
Bemutatószerkesztési alapelvek 
 
FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 
Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 
 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 
digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 
bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
FEJLESZTÉSI FELADATOKÉS ISMERETEK 

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, 
szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba 
Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 
Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 
retusálás, képméret változtatása, transzformációk 
 
FOGALMAK 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video 
digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, 
színválasztás, retusálás, képméret változtatása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális 
fényképezőgéppel, okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 
A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 
munkaformában 
A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való 
felhasználás céljából 
Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz 
vagy feldolgozáshoz szükséges 
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 
témában 
Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 
ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 
 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e -Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM:1óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri a digitális környezet, az e -Világ etikai problémáit;ismeri az információs technológia 
fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;az internetes adatbázis-kezelő 
rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;védekezik azinternetes 
zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOKÉS ISMERETEK 

Az információ szerepe a modern társadalombanInformációkeresési technikák, stratégiák 

FOGALMAK 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; 
adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 
Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 
 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM:1óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 
önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 
önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;használja a 
digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 
az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 
elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 
 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOKÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 
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FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be-és kiviteli periféria, háttértár, 
kommunikációs eszközök,fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek,  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 

ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI, ELJÁRÁSAI: 
Az ellenőrzés és értékelés a tanítás – tanulás folyamatában alapvető alkotóelem. Alapja a 
tanuló folyamatos megfigyelése. Az értékelés egy folyamat, mely minden esetben pontos 
pedagógiai diagnózis felállításával kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus a tanév 
kezdetén felméri az egyes műveltségi területeken elsajátított, a továbblépéshez szükséges 
ismereteket, műveletek fejlettségi szintjét. A továbbiakban, az értékelés a tanítási-tanulási 
folyamat állandó kísérőjeként van jelen, így egyszerre megerősítő, korrigáló, fejlesztő 
funkciót tölt be. 
céljai: 

- a tanulók tudásszintjének meghatározása, 
- meggyőződés a tananyag elsajátításának mértékéről és a továbbhaladás lehetőségéről, 
- megerősítés, a hibák feltárása, azok elkerülése és kijavítása, 
- minősítés, 
- motiválás, 
- folyamatos fejlesztés, 
- tanulási és gondolkodási képességek fejlesztése, 
- információs és kommunikációs képességek fejlesztése, 
- szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, 
- énkép és az önismeret fejlesztése, 
- egységesség intézményi szinten. 
 

Alapelvek: 
- Az ellenőrzés és értékelés legyen mindenkor folyamatos, ösztönző, fejlesztő, személyre 

szóló. Vegye figyelembe a tanuló képességeit, a teljesítményben bekövetkező fejlődési 
tendenciát, a tantervi követelményeket. 

- A tanulók és a szülők ismerjék az ellenőrzés célját és mikéntjét. A szülőket a gyermek 
előmeneteléről folyamatosan tájékoztatni kell. 

- Az ellenőrzés és értékelés legyen mindig tárgyilagos, reális, nyílt és őszinte a tanulók 
és szülők előtt egyaránt. 

- A tanuló joga, hogy kifejthesse véleményét az ellenőrzés és értékelés folyamatában. 
- Az értékelés ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű. 
- A szóbeli és írásbeli értékelés legyen arányban, és alkalmazzuk az egyéni és csoportos 

értékeléseket is. 
- Az írásbeli ellenőrzések eredményét a szaktanár legkésőbb két héten belül hozza a 

tanulók tudomására. 
- Az érdemjegyek adását mindig kísérje szóbeli vagy írásbeli indoklás, értékelés. 
- Ismeretanyag elsajátítás mellett értékeljük a tanulók okkereső, és problémamegoldó 

gondolkodását is. 
- Az értékelés félelemmentes légkörben történjen. 

 
Ahhoz, hogy alapelveink megvalósulhassanak, a tanév elején az egyes tantárgyak 
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követelményeit világosan meg kell fogalmaznunk és a tanulók tudomására hoznunk. Az egyes 
tantárgyak egységes követelményrendszerét minden nevelő köteles betartani. 
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, 
félévkor és év végén minősíti. 
Az értékelés tehát egy folyamat, mely minden esetben pontos pedagógiai diagnózis 
felállításával kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus a tanév kezdetén felméri az egyes 
műveltségi területeken elsajátított, a továbblépéshez szükséges ismereteket, műveletek 
fejlettségi szintjét. A továbbiakban, az értékelés a tanítási-tanulási folyamat állandó 
kísérőjeként van jelen, így egyszerre megerősítő, korrigáló, fejlesztő funkciót tölt be. 
Igyekszünk szóban és írásban is egyaránt pozitív megerősítő információkat alkalmazni, 
természetesen a hibákra is felhívjuk a gyermek figyelmét. 
A napi, folyamatos visszajelzések nyújtása mellett félévi és év végi tájékoztatást adunk a 
tanuló előrehaladásáról. Az értékelés kritériumait a gyermekekkel és a szülőkkel pontosan 
ismertetjük. 
Az órai számonkérés formái:  

 
 A felelet értékű röpdolgozat 
 Gyakorlati munka 
 Projekt feladatok  
 Szorgalmi feladatok 
 Versenyeken való részvétel 
 Órai munka értékelése. 
 

Jegyek száma: 3 db / félév 
 
Az órai írásbeli felelet (röpdolgozat): 
A tanárnak lehetősége van arra, hogy felelet értékű röpdolgozatot írasson. A röpdolgozat 
célja, hogy a diákokat rendszeres tanulásra szoktassa, valamint az, hogy a tanár a 
továbbhaladás lehetőségéről tájékozódhasson. 
A röpdolgozatot nem szükséges előre bejelenteni. 
 
Dolgozat időpontjának kitűzésekor az alábbi előírásokat kell betartania: 
- A megírt dolgozatokat a tanárnak a megírást követő két héten belül kijavítva és értékelve 

(osztályozva) ki kell adnia. Az osztályzatot a diák kérésére szóban is köteles indokolni. 

- Ha a tanár egy hónap elteltével sem adja ki a kijavított dolgozatokat, az azokra adott 

 érdemjegyek elévülnek, azokat a tanár a naplóba nem írhatja be, az év végi 
osztályzat megállapításánál sem vehető figyelembe. 

 Az elévülés után a diákoknak joga van kérni az eredményeket. 
 

Az elmaradt dolgozatok pótlása: 
Amennyiben a diák betegség, illetve egyéb hiányzás miatt nem írta meg a dolgozatot, akkor 
azt köteles pótolni a következő feltételek mellett: 
- A pótdolgozat azonos hosszúságú és témájú legyen, mint az eredeti volt. 

A tanár azonos időtartamot biztosítson, mint amit a többi diáknak biztosított a dolgozat 
megírására. 

- Amennyiben a diák hosszabb időn keresztül hiányzott és elmaradása felhalmozódott, úgy a 
tanár köteles megfelelő időt biztosítani az elmaradtak pótlására. 
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Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban és az 
ezekre épülő további tartalmakban is figyelembe veszi a jövőben várható társadalmi, gazdasági 
változásokat, valamint az ezzel összefüggésben megjelenő, a köznevelés egészére vonatkozó 
célokat és feladatokat. A kerettantervi rendszer az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében 
is prioritásként értelmezi azokat a személyiség-, készség- és képességfejlesztési tartalmakat, 
amelyek az egyén és a társadalom számára egyaránt nélkülözhetetlenek. 
 
A célok és feladatok meghatározása a Nemzeti alaptanterven (Nat) és a Sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai oktatásának irányelvén alapul. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a 
Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási 
folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 
következő elvek szerint kell megszervezni: 
 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 
ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 
kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 
eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 
nevelés, oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 
az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 
összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 
irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 
A hatályos jogszabályok alapján az iskola pedagógiai programjának részeként, a miniszter által 
kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv elkészítésekor 
különös figyelmet kell fordítani a Nat jelzett elvei közül arra, hogy a helyi tanterv a 
fogyatékossággal, sajátos nevelési igénnyel összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 
jelenítsen meg, ennek érdekében a kerettanterv (együttnevelés esetén az együttesen alkalmazott 
kerettantervek) tartalmi elemei az igényeknek megfelelően adaptálhatóak, illetve ugyanazon 
célokat szolgáló elemekkel behelyettesíthetőek. 
 
Témakörök 
 
A Nat témakörei a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő módon 
adaptálva, horizontálisan érvényesülnek a kerettantantervben. A témakörök egy adott 
tantárgyon belül a Nat-tól esetenként eltérő megnevezéssel és más belső elrendezéssel jelennek 
meg, hogy igazodjanak a sajátos nevelési igényű tanulók speciális tanulási igényeihez, de 
összességükben lefedik a Nat által az adott tantárgyra meghatározott témakörök tartalmi 
egészét. 
 
Célok, feladatok 
 
Az alapfokú nevelés-oktatás e szakaszában a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók 
fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, 
tartalmak és oktatásszervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A 
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képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi 
cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló 
fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a 
pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. Az alsó tagozat első évfolyamán 
javasolt tananyag elsajátítására – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – 
ajánlott egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt 
az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság 
mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási 
tevékenységet tesz lehetővé a tanulók számára. 
Az 1–2. évfolyamon a fő cél a személyiség biztonságérzetének megteremtésével, az egyéni 
diagnosztikára épülő funkcionális képességfejlesztéssel elérni az egyénhez viszonyítva azt a 
legoptimálisabb adaptív állapotot, amely elégséges előfeltétele a tantárgyi rendszerű 
fejlesztésnek. 
 
Olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciókat – a 
gyógypedagógia eszközrendszerének, módszereinek, terápiáinak felhasználásával –, hogy a 
tanuló az alapvető kultúrtechnikák elsajátítására a sérülésének, állapotának megfelelő idő 
biztosítása mellett felkészült legyen. A tanulókat fogékonnyá, befogadóvá kell tenni a 
környezet, a közvetlen megtapasztalható természet és a társas kapcsolatok iránt, miközben tág 
teret adunk az életkori sajátosságoknak, a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak és 
mozgásnak, mindezzel felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt. 
 
A 3–4. évfolyamon a cél az alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése a tanulók egyéni 
háttértényezőinek figyelembevételével, a pszichés funkciók fejlesztésének stratégiáját 
tartalmazó egyéni fejlesztési tervek alapján, tantárgyi rendszerben végzett intenzív fejlesztési 
folyamatban. 
 
Kiemelt feladat a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítése a tanulási, 
viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével; a sérülésből, a 
fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének, a jól működő funkciók 
továbbfejlődésének segítése individualizált programok, terápiák, differenciáló pedagógiai 
eljárások alkalmazásával. 
 
Fejlesztési területek – nevelési célok 
 
Erkölcsi nevelés 
E szakasz feladata a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása. Az életkori 
jellemzőkhöz illeszkedő – a spontán belátáson alapuló – szabálykövetési képesség 
megerősítése, az alkalmazkodás és az önérvényesítés, a felelősségvállalás képességének 
alapozása a mindennapi iskolai gyakorlatban. Szociális konvenciók (köszönés, megszólítás 
stb.) szerepének tudatosítása a közösségi életben.  
 
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 
közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 
életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 
elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 
problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 
lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 
iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 
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nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 
megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 
korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 
kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 
hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
Az otthon, az iskola, a lakóhely alapvető személyi viszonyainak megismerése, biztos 
tájékozódás kialakítása az alapvető téri és időrelációkban, a nevezetes események megismerése, 
az ezzel kapcsolatos élmények feldolgozása. Hagyományok, népszokások megismerése, 
felelevenítése az azokban való aktív részvétel feltételeinek megteremtésével. 
 
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 
megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 
meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 
kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 
formákról. 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
Az iskolai keretek között gyakorolható demokratikus részvétel. A házirend értelmezésével a 
jogok és kötelességek szerepének megértése. Szociális attitűd kialakítása mások problémái, 
nehézségei iránt, megoldások keresése.  
 
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 
a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 
a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 
a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 
nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az 
elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 
megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 
részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
A tanulók önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezet létrehozásával az önmagukra 
jellemző tulajdonságok, érzelmi és indulati megnyilvánulásokat ismerik meg. Az énkép, 
önismeret alakítása, fejlesztése, szociális tanulás, az ember jellegzetes külső és belső jegyeinek 
megismerése. Az egymáshoz való alkalmazkodóképesség, együttműködési készség, elfogadás 
alapozása. A gyakran előforduló konfliktusok kezelésének gyakorlása, helyes magatartás 
bemutatásával. Az együttműködés és közreműködés a csoportban, közösségben, a 
meghatározott feladatok végzésében. A családi és az iskolai szerepek megismerése, 
alkalmazkodás és azonosulás a családi és iskolai viszonyrendszerekben.  
 
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 
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alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 
tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 
kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 
kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 
beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 
hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 
tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 
támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 
életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 
és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 
kialakításához. 
 
A családi életre nevelés 
Személyes élmények alapján a családi élet jellemzőinek megbeszélése, élmények, történések, 
családi események feldolgozása. A családon belüli kapcsolatok, egymás segítése, 
felelősségvállalás a családon belüli feladatokért, az egymásrautaltság tudatosítása.  
 
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 
tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 
beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 
harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 
családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 
kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 
iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 
 
A testi és lelki egészségre nevelés 
A testi fejlettségnek, adottságoknak megfelelő egészségtudatos táplálkozás, a mértéktelenség, 
mohóság elkerülése, az önkorlátozás gyakorlása. Tisztálkodási szokások napi ritmusának 
kialakítása.  
 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 
lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 
Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 
betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 
kialakulásának megelőzésében. 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
Gyakorlati tevékenységekben a részvétel különbözőségeinek megfigyelése, hasonlóságok és 
különbségek, egymás erősségeinek és gyengeségeinek felismerése, az együttműködésre 
alapozott segítés és a segítéshatásainak megtapasztalása.  
 
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki 
a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek felé irányuló szociális attitűd, támogató, 
segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik 
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meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 
képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 
önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 
felelős állampolgári léthez. 
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös levonása. 
A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatokban.  
 
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 
környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 
mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 
kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 
Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 
amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 
tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
 
Pályaorientáció 
Foglalkozások, foglalkozásokhoz rendelt tevékenységek megismerése, egyeztetése, 
tapasztalatgyűjtés. Az érdeklődés felkeltése, egyéni érdeklődések erősítése. Olyan feltételek, 
tevékenységek biztosítása, amelyek során a tanulók kipróbálhatják képességeiket.  
 
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 
érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 
szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 
vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
Vásárlások, társasjátékok, szituációk segítségével a pénz szerepének, a gazdaságosság 
fontosságának a felismertetése.  
 
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 
és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 
intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 
banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 
 
Médiatudatosságra nevelés 
Életkornak megfelelő gyermekműsorok hallgatása, nézése és a tapasztalatok megbeszélése. A 
valóság és a virtuális valóság megkülönböztetésének elemi példáival az értelmező, mérlegelő 
gondolkodás alapozása.  
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Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 
az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 
mérlegelő beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 
részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 
megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 
és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 
e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 
 
A tanulás tanítása 
A tanulás iránti érdeklődés felkeltése, sok személyes élmény biztosítása a tanulói tevékenység 
serkentésével. Az egyéni érdeklődésen alapuló önművelő és szükségletkielégítő szabadidős 
tevékenységek lehetőségeinek megismerése, az azokban való részvétel igényének kialakítása, 
alapozása. 
 
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 
tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 
hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 
kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 
sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 
eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 
a tudás minőségének értékelése. 
 
Kulcskompetenciák 
 
A Nat kulcskompetenciái nem tantárgyakhoz kötötten, hanem tantárgyakon átívelve, 
horizontálisan jelennek meg a kerettantervben a sajátos nevelési igény típusának és 
súlyosságának megfelelő adaptált formában. A Nat kulcskompetenciái az alábbi 
specifikumokat hordozzák az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: 
 
A tanulás kompetenciái 
 
A hatékony, önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni, amit az 
alapkompetenciák biztosítanak. A tanulót támogatni kell abban, hogy megtalálja saját 
érdeklődési körét, hogy minél több tanulási technikát megismerjen, és ezek alapján képessé 
váljon majd saját tanulási stratégia kialakítására. Segíteni kell a tanulót abban, hogy lehetősége 
legyen a metakogníció (gondolkodásról való gondolkodás) gyakorlására, tudatos 
alkalmazására, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítására. 
 
 
 
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi kompetenciák) 
 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a nevelés-oktatás ezen szakaszában idegen nyelv 
oktatása még nem történik, a hangsúly az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésére helyeződik. 
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Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a 
közlés és befogadás szóbeli ágát javasolt a középpontba állítani. Az anyanyelv elsajátíttatása 
során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való igazodás mellett – alapelv, hogy esetükben a 
nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a 
folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza meg a valóságra vonatkozó ítéleteit. Az 
anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja meg a kívánt eredményt, amely 
(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembevétele mellett) a beszédnek mint 
összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, 
felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban 
(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja. Törekedni kell a digitális technológia 
kínálta eszközök, lehetőségek kommunikációs célú alkalmazására. 
 
A digitális kompetenciák 
 
A digitális kompetenciák elsajátítása, felhasználói szintű alkalmazása az esélyegyenlőség 
megteremtése és a minél önállóbb életvitel támogatása szempontjából is kiemelkedő 
jelentőségű. Az online zaklatás gyakori megjelenése miatt a tanulóknak ismerniük kell a 
biztonságos eszközhasználatot, valamint a digitális tartalmak létrehozásával kapcsolatos etikai 
szabályokat is. A munka, a szabadidő és a tanulás egész életen át ívelő folyamatai során a 
digitális eszközök használata, az így megszerzett információk feldolgozása és alkalmazása is a 
digitális kompetenciákat igényli. A tanulók számára fontos a megbízható információk, az online 
biztonság, a digitális eszközök társadalmilag elfogadott formáinak alkalmazása a 
kommunikáció során, illetve azok alapvető szabályainak ismerete a társadalomban való 
részvétel érdekében. 
 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
 
A matematikai kompetencia fejlesztése során lehetőség nyílik a problémamegoldó 
gondolkodás, valamint a kognitív képességek fejlesztésére. A matematikai kompetencia 
fejlesztésével az enyhe értelmi fogyatékos tanuló képessé válik a környező világ mennyiségi és 
térbeli viszonyainak felfedezésére, valamint a tapasztalatok útján megszerzett tudás praktikus 
felhasználására a mindennapi élet különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanulás-tanítás 
folyamatában döntően a mindennapok során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a 
matematikai tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt, a konkrét 
élethelyzetekhez kötött tapasztalatszerzés és matematikai tevékenység, a szabálytudat és a 
stratégiahasználat kialakítása, valamint a mindennapokban használható tudás biztosítása. 
A természettudományos kompetencia fejlesztése során az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál 
a gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben 
előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az 
egységes természettudományos világkép kialakítása a feladat. Fontos a mindennapi életet 
érintő, konkrét tényeken, tapasztalatokon alapuló egyszerű következtetések levonásának és az 
erre alapozott döntéshozatalnak a tanítása. 
 
 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
 
A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez 
elengedhetetlen a pozitív énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Az 
eltérő képességeknek megfelelően fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági 
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helyzet adta kihívásokra (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok). A 
tanulóknak ismereteket kell szerezniük a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a fogyasztás, 
valamint – az egyéni képességeket figyelembe véve – a rövidebb és hosszabb távú élethelyzetek 
tervezése kapcsán. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók felkészülnek a közügyekben való aktív 
részvételre. A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái fejlesztése során – a 
tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat 
sajátélményű tevékenységek formájában gyakoroltatva kell biztosítani. Az önismeret, a 
kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi 
beilleszkedést, a felelős társadalmi részvételt. 
 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
 
Az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem 
csak az intellektuális tényezők függvénye, ezen a területen nagy szerepe van a motivációnak és 
az érzelmeknek is. Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő 
tapasztalatszerzés, a nyitottság, az értékítélet kialakítása. 
 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
 
A munkavállalói és innovációs kompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök 
alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A tanulási-
tanítási folyamatban az enyhe értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját cselekedeteinek 
tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. A munkavégzésre való szocializálás, a 
munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegítése, az önálló 
életvezetés megalapozása a társadalmi beilleszkedés fontos eleme. 
 
Egységesség és differenciálás 
 

Az aktív tanulás a tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. A 

tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé 

teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A 

tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények által 

kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében. Lehetőség 

szerint ki kell használni a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni 

munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny 

és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő 

az olyan differenciáló módszerek, mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló 

számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez 

illeszkedő, differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, 

tanulást támogató értékelés. A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az 

olyan eljárások, mint az egyéni rétegmunka vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználása, 

melyek kiterjeszthetik és elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát.  
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A pedagógus a probléma-megoldási és a jelenségértelmezési folyamatot – a tanuló 

szükségleteinek megfelelően – közvetett, illetve közvetlen eszközökkel segíti. A pedagógus az 

aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli szakemberek 

bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását 

(könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus együttműködik más tantárgyakat 

tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a 

témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi 

kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve 

kapcsolódó tartalmainak integrálására. 

 

Az iskoláknak tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését ajánlott beilleszteniük a 

helyi tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő (multidiszciplináris) 

téma kerül a középpontba, a tanóra céljának, tartalmának és megvalósítási módszereinek 

megjelölésével. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál 

a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való 

illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás lehetővé teszi az 

egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) 

nevelés, oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását. Az aktív tanulás segítése a tanuló 

tehetségének, különleges nevelési-oktatási szükségleteinek vagy sajátos nevelési igényének 

típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező szakember támogatásával történik. 

 

Az egységesség és a differenciálás érvényesítésének megvalósítását a pedagógiai gyakorlatban 

az adaptív oktatás jellemzőinek ismerete és annak alkalmazása teszi lehetővé. Az oktatási 

folyamat akkor adaptív, ha a megvalósítása során a differenciálás és az egységesség elve 

egyaránt érvényesül. Az adaptív oktatás gondolata, a megvalósítás gyakorlata az egymástól 

különböző tanulók egyszerre történő eredményes tanításának ellentmondását oldja fel. Olyan 

tanári gondolat- és tevékenységrendszert kínál, amely a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére épülve egyszerre biztosítja a differenciálás egyéni fejlesztő hatását és a 

pedagógiai gyakorlatban megjelenő egységességet.  

 

Az adaptív oktatás feltételei között egyenrangúan szerepelnek a szükséges tanulói sajátosságok 

– a tanuló tudása, az aktivitásra való készenléte, fejlettsége az önálló munkavégzés és az 

együttműködés terén, helyzete a társas kapcsolatrendszerben – és a tanulók számára leginkább 
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kedvező tanulásszervezési formák: a frontális munka, a csoportmunka, a párban folyó tanulás, 

az egyéni munka, az individualizált munka.  

 

A pedagógiai differenciálás hátterében az a törekvés húzódik meg, hogy az egységes tartalmi 

szabályozás keretei között minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesülhessen optimális fejlődése, egyéni teljesítőképességének teljes kibontakoztatása 

érdekében. A differenciálásnak nélkülözhetetlen és sok variációban alkalmazott 

eszközegyüttesként kell megjelennie. A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, 

nevelése érdekében többszintű és változatos differenciálást kell megvalósítani – mind a 

gyógypedagógiai intézményi, mind az inkluzív nevelési szervezeti formák esetén – a csoportba 

sorolás, a célok, a tartalom, a követelmények, a szervezési módok és eszközök vonatkozásában 

egyaránt. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az 

egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás 

különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges 

tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják ugyanakkor az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában (az együttnevelésre vonatkozóan 
is), a fejlesztésben részt vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, 
továbbá az együttneveléshez szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás 
során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 
csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek 
alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 
módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 
alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű 
tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 
tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 
eszközökhöz való hozzáférés. 
 

Az adaptív oktatás gyakorlati megvalósításának két kulcsmozzanata van. Az egyik a bemeneti 

jellemzők köre, melyek alapjaiban kijelölik az egyéni utat, illetve az annak bejárásához vezető 

stratégia megvalósítandó pedagógiai mozzanatait. A másik a kimeneti elvárások köre, melyek 

a prognosztizálható fejlesztés/fejlődés kritériumainak, a kimeneti követelmények 

meghatározásához nyújtanak segítséget. 
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A bemenetnél, az iskolai, oktatási folyamat kezdetén a sajátos nevelési igény pontos, egyénre 

szabott feltárása szükséges, a képességstruktúra, a lényegi személyiségvonások, a 

szocializációs funkciók területeinek feltérképezésével. A feltárás a gyógypedagógia, a 

pszichológia módszereivel történik.  

 

A funkcionális képességek (az észlelés, az emlékezet, a figyelem, a gondolkodás), a tanult 

képességek (a kommunikációs, a kognitív, a cselekvési, a szocializációs képességek), a család 

legjellemzőbb mutatói, a családi szocializáció színterei, a kommunikációs, cél-racionális, 

dramaturgiai tevékenységrendszer, az interakciók és struktúrák rendszere együtt jelenthetik a 

gyermeki szükségletek megfogalmazásának alapjait, amelyre építeni lehet az egyéni út 

meghatározását, a pedagógiai diagnózist, a stratégiát és terápiát. 

 

A kimeneti elvárások – a pedagógiai folyamatban a tanulók egyéni jellemzőit, fejleszthetőségi 

sajátosságait mindvégig figyelembe véve – a társadalmi szükségletből vezethetők le. A 

társadalmi szükséglet meghatározásához a kiindulópontot a társadalom leírása jelenti, a jelen 

és a belátható jövő társadalma sajátosságainak számbavétele. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 

tudásközlés mellett az információrobbanás korszakának jellemzőjeként az integratív, 

interpretatív szerepet is figyelembe véve lehet az iskola helyi nevelési rendszerét a társadalom 

szocializációs közegének modelljeként tekinteni.  

 

Így a fejlesztési-nevelési-oktatási-képzési rendszerben érvényesíthetők a következő jellemzők: 

a nevelés, mint kapcsolat, az értékek, a tudás, a cselekvési minták közvetlen cseréje; az identitás 

és önismeret, mint szocializációs cél; párbeszéd, megoldáskeresés, értékelés, válogatás, 

mérlegelés, közvetlen megfigyelés, kipróbálás, mint tipikus tevékenységek; valamint a 

kíváncsiság, mint motiváció. 

 

 
 
Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 
Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 
Matematika 4 4 3 4 
Etika 1 1 1 1 
Környezetismeret - - 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 1 
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Digitális kultúra - - 1 1 
Technika és tervezés  1 1 1 1 
Testnevelés 5 5 5 5 
Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 
Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
 

A kerettantervek által előírt tartalmakra jelzett javasolt óraszámok az adott tantárgyon belül a 
tanulók egyéni képességeinek megfelelően átcsoportosíthatóak. 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 
A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk a 
nemzeti identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és irodalom 
tantárgynak ezért kulcsszerepe van: ismereteket ad, készségeket, képességeket, gondolkodást 
fejleszt, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz.  Az érzelmi nevelés egyik fontos eszköze. 
Az irodalmi alkotások nemcsak esztétikai teljesítmények, hanem közösséget és személyiséget 
formálnak, tehát jövőt alakító képességük is van. Nyelvünk és irodalmunk nemzeti identitásunk 
alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel. Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság 
kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei magyarság irodalma. Nemcsak a magyar 
nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket, hanem közös történelmünk, kulturális 
hagyományaink is, egy nemzet vagyunk.  Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy a Kárpát-
medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli. 
 
Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és 
használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a 
gondolkodás, a tanulás, az önismeret kibontakozásának közege, előfeltétele és legfőbb eszköze. 
Kulcsszerepe van a kulturális önazonosság, tudatosság és kifejezőképesség, az erkölcsi, az 
esztétikai, a történeti és a mérlegelő érzék kialakításában. Az anyanyelvi készségek birtoklása 
segíti a társadalom közösségeiben való aktív részvételt. A magyar nyelv és irodalom műveltségi 
területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás kialakításában, az önműveléshez 
szükséges képességek fejlesztésében. 
 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz 
szükséges képességek kialakítása, illetve fejlesztése, valamint az ehhez elengedhetetlen 
ismeretek elsajátíttatása. 
 
A magyar nyelv a tanulás célja és az ismeretszerzés eszköze is. Célja és feladata a 
szókincsfejlesztés és gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi 
hátrányok csökkentése. Feladata az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek 
megteremtése, az ehhez szükséges készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe 
van a nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. 
 
Az alapozásban építeni kell a tanulók tapasztalatszerzésére, a fogalmak tartalmának lassú 
érlelésére, az értelmes és fejlesztő célú gyakoroltatásra. A pedagógus feltérképezi a tanulók 
egyéni fejlesztési szükségleteit. Kellő időt enged a tanulási feladatok pszichológiai feltételeinek 
beéréséhez, és személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt teremt a sikeres iskolai 
pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához. 
 
Az irodalmi nevelés feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 
megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz 



55 
 

kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, egymás véleményének 
meghallgatása, megismerése, a saját gondolatok kifejtése, valamint az irodalmi szövegekkel 
kapcsolatos tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is 
megalapozott befogadása nyit utat. 
 
Az iskolai oktatás, nevelés a sérülésből, a fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek 
leküzdését, a jól működő funkciók továbbfejlődését individualizált programok, terápiák, 
differenciáló pedagógiai eljárások alkalmazásával támogatja. 
 
A tantárgy feladatai a vizuális észlelés és differenciálás, auditív észlelés és differenciálás, 
fonematikus észlelés, érzékelés, figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló-
szintetizáló képesség, ritmus, mozgás, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése. A 
kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetek során, az aktív- és 
passzívszókincs-gazdagítás, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi 
magatartás, viselkedés gyakorlása, továbbá a tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási 
helyzetben és a spontán beszédben is.  
 
Kiemelt feladat az önismeret erősítése, lehetőséget teremtve a véleménynyilvánításra, mások 
véleményének meghallgatására. A szövegtartalom visszaadásának gyakorlása különféle 
kommunikációs eszközökkel történik, fokozódó önállósággal valósul meg. 
 
Az írás eszközszintű használata, a helyesírási készség fejlesztése, továbbá a rendezett íráskép 
kialakítása az egyéni adottságok figyelembe vételével valósul meg.  

 
 

 
 

Témakör 
1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 

Javasolt 
óraszám: 
100 óra 

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

A megfelelő hangképzés, beszédlégzés és hangoztatás fejlesztése.  
Törekvés az érthető és kifejező beszédre. Megfelelő beszédtempó 
kialakítása. 
Az auditív észlelés és figyelem, beszédhanghallás fejlesztése. A 
beszédszervek mozgásának tudatosítása. 
A beszédérzékelés, beszédértés, szövegértés és beszédprodukció 
képességének fejlesztése. Beszédkedv felkeltése és a beszédbátorság 
növelése. 
A verbális emlékezet és a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 
(szókincs, mondatalkotás).  
A kommunikációs képesség fejlesztése a megfelelő szocializáció 
elérése érdekében különböző élethelyzetekben.  
A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása.  
Rövid kiszámolók, mondókák, versek szöveghű tolmácsolása. 
Megfigyelő képesség, koncentráció, kooperáció, feladattudat, 
feladattartás, időbeli tájékozódás fejlesztése. 
Helyes önismeret, erkölcsi érzék, ítélőképesség kialakítása.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
1.1.Beszédhallás, 

hallás utáni értés 
Hangfelismerési és hangutánzó gyakorlatok végzése. 
Beszédlégzés tudatosítása légzőgyakorlatokkal. 
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Szájtérben való tájékozódás gyakorlása. 
A hangok tiszta ejtésének gyakorlása. 
A beszédhangok időtartamának érzékeltetése. 
Beszédritmus, beszédtempó megfigyelése és visszaadása 
utánmondással.  
Hang-, szótag- és szósor ismétlése. 
Hang, szótag, szó fogalmának kialakítása. 
Képek, tárgyak megnevezése (szókincsfejlesztés). 
Versek, mondókák ritmusának megfigyelése, érzékelése. 
Rövid hallott szövegek megértése hallás után. 
Szöveges kiejtési gyakorlatok. 

1.2. Beszédfejlettség Figyelem a kortárs és felnőtt beszélgetőtársra, részvétel a 
tanulócsoportban folyó beszélgetésben. 
Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a beszédhelyzethez. 
Társas nyelvi magatartás gyakorlása, elsajátítása (bemutatkozás, 
köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, válaszadás). 
A helyes ejtés gyakorlása játékos utánmondással. 
Saját élmények megfogalmazása. 
Mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó szituációs- és 
beszédgyakorlatok végzése. 
Képről – kérdések segítségével – mondatok alkotása. 
Eseményekről, élményekről, képekről, képsorokról az érzelmek 
kifejezésével, az időrend betartásával mondatok alkotása. 
Természetes beszédhangsúly mintaadás utáni gyakorlása. 
A magyar nyelv szabályainak megfelelő hangsúly, hanglejtés 
elsajátítása, alkalmazása spontán beszédben is. 
A kijelentés és a kérdés beszéddallamának megfigyelése, gyakorlása 
hangerő, hanglejtés, hangsúly érzékeltetésével.  
Kérdezés és válaszadás gyakorlása mindennapi élethelyzetekben. 
Konkrét élethelyzetekben érzékletesen megtapasztalható elemi 
erkölcsi fogalmak megnevezése. 
A jó, a rossz, a szép, a csúnya fogalmainak használata mindennapi 
élmények kapcsán folytatott beszélgetésekben, szituációkban.  
Szerepek eljátszása dramatikus eszközökkel, konfliktusok 
megjelenítése. 

1.3. Memoriterek 
szöveghű 
tolmácsolása 

Mimetizálás – helyzethez alkalmazkodó arcjáték, tekintet, 
gesztikuláció, testtartás.  
Érzelmek kifejezése. 
Ritmikus tevékenységek végzése szövegkísérettel. 
Megfelelő hangerő, hanglejtés, hangsúly kialakítása. 
Nyelvtörők, kiszámolók tanulása. 
Gyermekdalok, körjátékok éneklése, eljátszása. 

Fogalmak 

Belégzés, kilégzés, levegővétel, hang, szó, rövid, hosszú, halk, 
hangos, hangerő, gyors, lassú, tempó, hangsúly, kép, esemény, vers, 
mondóka, kiszámoló, dal, jel, szokás, kérdés, válasz, jó, rossz, szép, 
csúnya. 

 

Témakör 2. Olvasás, az írott szöveg megértése 
Javasolt 
óraszám: 
170 óra 
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A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

Akusztikus, vizuális megfigyelő- és differenciáló-képesség 
fejlesztése. 
Téri, síkbeli tájékozódás, lateralitás fejlesztése.  
Jelfelismerés, rész-egész viszony, soralkotás. 
Az olvasás teljes jelrendszerének elsajátítása a tanulók egyéni 
sajátosságainak figyelembe vételével.  
A hangos olvasás megtanulása szótagoló, illetve szóképes szinten, az 
olvasástechnika fejlesztése. 
Szavak, mondatok, rövid szövegek tartalmának megértése, 
értelmezése, a megértés bizonyítása segítséggel, irányítással. 
Szókincsbővítés. 
Értő olvasás fejlesztése. 
A néma olvasás elemi szintű kialakítása. 
Az olvasási készség fejlesztése. Algoritmus követése. 
Szövegelemzés, lényegkiemelés, következtetés, összefüggések 
felismerése. 
Képeskönyvek, gyermekkönyvek bemutatása során az olvasás iránti 
érdeklődés felkeltése. 

Fejlesztési 
ismeretek 

Fejlesztési tevékenységek 

2.1. Felkészülés az 
olvasásra 

Tárgyak, képek, vizuális jelek azonosságának, hasonlóságának, 
különbözőségének megfigyelése, megfogalmazása. 
Képolvasási gyakorlatok végzése. 
A rész-egész viszonyának megtapasztalása. 
Szótagolás tapssal kísérve. 
Közvetlen környezet hangjainak megfigyelése, differenciálása. 
Beszédhangok megkülönböztetése. 
Rövid-hosszú hangok differenciálása. 
Globálisan észlelt nyelvi egységek (szavak) hangokra bontása. 
Zöngés-zöngétlen hangok megkülönböztetése. 
A téri tájékozódás fejlesztése, irányok megnevezése. 
Irányított szemmozgás gyakorlása, szemfixáció megerősítése. 
Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált 
(koncentrációs) játékos memóriagyakorlatok végzése. 
Szövegtanulási technikák megismerése. 
Jelek, piktogramok, rajzos utasítások felismerése, értelmezése. 

2.2. Az olvasás 
jelrendszere 

Hanganalízis: hangok felismerése, megkülönböztetése, kapcsolása, 
leválasztása, helyének meghatározása a szóban. 
Hang és betű azonosítása.  
Betűk felismerése szavakban, szövegben. 
Az olvasás teljes jelrendszerének megtanulása (kis- és nagybetűk). 
Egy- és többtagú szavak kirakása, összeolvasása.  
Szótagok, szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása szótagoló, ill. 
szóképes formában. 
Hangos olvasás gyakorlása. 
Törekvés a szöveghű olvasásra.  
Hangsúly, hanglejtés érzékeltetése. 

2.3. Az írott szöveg 
megértése 

Tájékozódás a tankönyvben. 
Tájékozódás a szövegben. 
Az adatok visszakeresése. 
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Információk kiemelése.  
A megértés bizonyítása rajzzal, színezéssel. 
Szó és kép, illetve mondat és kép egyeztetése. 
Mondatok kiegészítése képek segítségével. 
Mondatok hangos és néma olvasása. 
Rövid szöveg hangos és néma olvasása. 
Az olvasmányhoz kapcsolódó személyes élmények felidézése és 
megosztása. 
Cím, szereplők, események megbeszélése. 
Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása (segítséggel, 
irányítással). 
Tartalom elmondása. 
A történet dramatizálása. 
Szerepjátékok, önismereti gyakorlatok végzése. 
Közmondások, szólások jelentésének megbeszélése. 
Az erkölcsi és esztétikai értékrend formálása, a szöveg tartalmában 
rejlő nevelési lehetőségek felhasználásával. 
A műélvezet megtapasztalása a belefeledkezés, a játék öröme 
kapcsán. 

Fogalmak 

Azonos, egyforma, különböző, hang, betű, szótag, szó, mondat, 
szöveg, írásjel, pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 
nagybetű, nyomtatott betű, betűkártya,  nyelv, fogsor, szájpadlás, 
ajak, sor, oszlop, vízszintes, függőleges, bal, jobb, alatt, fölött, 
mellett, között, előtt, mögött, oldal, néma olvasás, hangos olvasás, 
cím, tartalom, cselekmény, szereplő, közmondás, szólás, szín. 

 

Témakör 3. Írás, szövegalkotás 
Javasolt 
óraszám: 
130 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Síkbeli és téri tájékozódás fejlesztése. A vonalközben való tájékozódás 
kialakítása. 
Vizuális észlelés, optikus differenciáló képesség, formaérzékelés, 
emlékezet, sorrendiség fejlesztése. Dominancia megerősítése. 
Mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, finommozgás, 
összerendezett írásmozgás alapozása, kialakítása.  
Szabályos betűalakítás és -kapcsolás elsajátítása, vonalközbe 
helyezése. Algoritmuskövetés. Iránykövetés. 
Az írás funkciójának megismertetése. 
Íráshasználati módok megismerése: másolás, tollbamondás, 
emlékezetből írás. 
Az íráskészség megalapozása. 
Rendezett, tiszta írásmunkára nevelés. 
Önellenőrzés, hibajavítás megalapozása. 
Az eszközszintű írás előkészítése. 

Fejlesztési 
ismeretek 

Fejlesztési tevékenységek 

Az írás jelrendszere Térbeli, síkbeli tájékozódás gyakorlása. 
Az irányok felismerése, megnevezése és összekapcsolása az irányokat 
kifejező szavakkal. 
Az írófelületen való tájékozódás gyakorlása. 
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Tájékozódás vonalközben. 
Nagymozgások, kismozgások végzése. 
Az íráshoz szükséges helyes testtartás kialakítása. 
A kézíráshoz szükséges ceruzafogás elsajátítása. 
Egyszerű formák vázolása, rajzolása, vonalkövetés, ráírás. 
Sorkövetés, sorváltási tevékenység. 
Betűelemek vázolása, elhelyezése a vonalközben, írása, kapcsolása. 
Írott kis- és nagybetűk vázolása, elhelyezése a vonalközben, írása. 
Írott kis- és nagybetűk összekapcsolása. 
Betűk írása tollbamondással. 
Írásjelek írása, alkalmazása. 
Szavak írása másolással, tollbamondással és emlékezetből. 
Magán- és mássalhangzók hosszúságának megfigyelése, jelölése. 
Szószerkezetek írása másolással, tollbamondással és emlékezetből. 
Nagybetűk alkalmazása nevek írása során. 
Mondatkezdő nagybetű használata. 
Önellenőrzés irányítással. 
Hibajavítás segítséggel. 

Fogalmak 

Vonal, vonalköz, vastag vonal, segédvonal, margó, rajta, vissza, ráírás, 
grafitceruza, postairon, álló egyenes, fekvő egyenes, ferde egyenes, 
kör, csészevonal, kapuvonal, cseppvonal, fecskevonal, hullámvonal, 
írott kis- és nagybetű, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, vessző, 
tollbamondás, másolás, ékezet, hiba, ellenőrzés, javítás. 

 

Témakör 
4. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az 

anyanyelvről 

Javasolt 
óraszám: 

52 óra 

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

Auditív és vizuális észlelés, -figyelem, -differenciálás fejlesztése.  
Kommunikációs képesség, nonverbális kommunikáció fejlesztése. 
Szókincsbővítés. Verbális emlékezet növelése. 
Időtartamok érzékelésének fejlesztése (hangok). 
Helyes beszédhangsúly kialakítása. 
A nyelvhasználat alapozása.  
A kis- és a nagybetűk használata.  
A helyesírási készség megalapozása.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

4.1 Alapvető 
kommunikációs 
helyzetek nyelvi 
és magatartási 
mintái 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolat zárása: 
Társas nyelvi magatartás kialakítása (bemutatkozás, köszönés, 
megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, válaszadás, 
búcsúzás). 

Beszélgetés, vita:  
Figyelem a kortárs és felnőtt beszélgetőtársra, részvétel a 
tanulócsoportban folyó beszélgetésben. 
Saját élmények egyszerű megfogalmazása. 
Helyzetfelismerés, alkalmazkodás a beszédhelyzethez.  

Nyelvi mintakövetés beszédben.  
Konkrét élethelyzetben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak 
tisztázása. 
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4.2 Szavak jelentése, 
szókincs 

Szókincsbővítés: tárgyakkal, képekkel, rokon értelmű és ellentétes 
jelentésű szavakkal, a szavak jelentésének sokoldalú 
érzékeltetésével. 

4.3. Hang, betű, 
szótag, szó 

A beszédhangok differenciálása és felismerése szavakban. 
Betűk válogatása, csoportosítása. 
Szavak hangokra bontása. 
Magánhangzók, mássalhangzók időtartamának megfigyelése, helyes 
ejtésük gyakorlása, jelölésük.  
Szótagolás tapssal, szótagok számlálása. 

4.4. Modalitás 
szerinti 
mondatfajták 

Kérdés, kijelentés és felszólítás mondathangsúlyának érzékeltetése 
mintakövetéssel. 

4.5. Alapvető 
nyelvhelyességi és 
helyesírási szabályok, 
írásjelek 

Magánhangzók időtartamának jelölése előkészítés után másolásnál, 
tollbamondásnál. 
Hosszú mássalhangzók jelölése a szavakban másolással. 
Nagybetűk használata nevek írásakor és mondatkezdésnél.  
Mondatvégi írásjelek alkalmazása.  

Fogalmak 

Bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, 
kérdezés, válaszadás, búcsúzás, beszélgetés, vita, vélemény, hang, 
betű, szótag, szótagolás, szó, mondat, írásjel, pont, kérdőjel, 
felkiáltójel, vessző, időtartam, hosszú, rövid, hangsúly, kisbetű, 
nagybetű, név.  

 

Témakör 4 Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 
Javasolt 
óraszám: 

52 óra 

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

Auditív és vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése.  
Ritmusérzék fejlesztése. 
Ítélőképesség, erkölcsi érzék formálása. Empátiakészség növelése. 
Szabálytudat megerősítése. 
Kommunikációs készség, együttműködési készség kialakítása. 
Szóbeli szövegalkotás, kreativitás fejlesztése. 
Szövegértő képesség fejlesztése.   

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
1.2. Szerzők és művek 

Népköltészet 
Klasszikus magyar szerzők 
gyermekversei 
Kortárs magyar szerzők 
gyermekversei, meséi 

Mesehallgatás. 
Mondókák, kiszámolók, népi játékok, népdalok 
tanulása, eljátszása. 
Rövid gyermekversek, versrészletek meghallgatása, 
elolvasása, megtanulása. 
Rövid mesék olvasása.  

1.3. Epikus művek jellemzői Szereplők, helyszín kiemelése irányítással. 
Cselekmény megfogalmazása segítséggel. 
Szereplők tulajdonságainak és cselekedeteinek 
megítélése – a jó, a rossz, a szép, a csúnya 
fogalmának ismerete, használata. 

1.4. Lírai alkotások jellemzői Vers, versszak felismerése. 
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1.5. Báb- és drámajátékok jellemzői A mesék cselekményének eljátszása. 

Fogalmak 
Mese, vers, mondóka, kiszámoló, dal, népi játék, történet, szereplő, 
helyszín, báb, jó, rossz, szép, csúnya. 

 

Összegzett 
tanulási 

eredmények a 
két évfolyamos 
ciklus végére 

A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók sajátos nevelési 
igénye és egyéni képességei szerint, különösen: 
 
Saját személyi adatok elmondása. Napszaknak megfelelő köszönés.  
Érthető, tagolt beszéd helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. 
A kommunikációs készség fejlődése. Bekapcsolódás a beszélgetésekbe, 
kérdésekkel, válaszadással. 
Szókincs gyarapodása. 
Közreműködés egyszerű üzenetek átadásában.  
Ismeret- és élménykörből tárgyak megnevezése. 
Kérdések és szemléltetés segítségével beszámolás eseményekről. 
Négy-öt mondóka, vers ismerete, bekapcsolódás a dramatikus játékokba. 
Konkrét élethelyzetekben megtapasztalható elemi erkölcsi fogalmak 
helyes megítélése.  
Az olvasás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni sajátosságok 
figyelembevételével).  
A szavak hangokra bontása, betűkből szavak alkotása. 
Szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló, illetve 
lassú szóképes formában. 
Beszámolás hangosan vagy némán olvasott szövegrészek tartalmáról 
kérdések segítségével. A szereplők és események megnevezése. 
A szövegértést bizonyító feladatok megoldása előkészítés után, 
segítséggel.  
Az írás teljes jelrendszerének ismerete (egyéni haladási ütemnek 
megfelelően). A kis- és nagybetűk szabályos alakítása és kapcsolása.  
Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel írott, nyomtatott 
szövegről. 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás után. Begyakorolt 
szavak leírása emlékezetből.  
Az írott nagybetűk. alkalmazása másolásnál önállóan, tollbamondásnál 
előkészítés után. 
Rendezett, olvasható íráskép. 

 
MATEMATIKA 

 
Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati 
tevékenységek széles körű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos matematikai 
készségek kialakítása, melyekre a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető fontosságú, hogy 
a gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő tapasztalataik és élményeik révén jussanak el jól 
megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek jelentik majd a hétköznapi életben 
hosszú távon használható tudásukat. A matematika spirális felépítésének megfelelően alsó 
tagozaton széles körű tárgyi tevékenységek alapozzák meg a változatos képi ábrázolásokat, 
amelyek szükségesek a későbbi absztrakcióhoz, és alkalmassá teszik a tanulókat a felső 
tagozaton, középiskolában megjelenő szimbolikus gondolkodásra. 
 
A matematikatanítás további célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ 
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térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. 
Feladata felkelteni a tanulók érdeklődését, segíteni a pozitív attitűd kialakulását a tantárgy 
tanulása iránt, tapasztalati úton megalapozva a tanulók matematikai ismereteit, változatos 
tevékenységekkel alakítva ki a matematikai fogalmakat. Fejlesztenie kell a tanulók matematikai 
készségeit (számlálás, számolás, mennyiségi következtetések, becslés, mérés, 
mértékegységváltás, szöveges feladatok megoldása) és matematikai képességeit (rendszerezés, 
kombinativitás, induktív, deduktív és valószínűségi következtetések), ezáltal lehetővé tenni a 
tanulók gondolkodásának fejlődését. 
 
A pontos matematikai nyelv használatára való törekvés, a gondolatok szabatos megfogalmazása 
tevékenységek során alakul a matematikatanulás szokásrendjének gyakorlásával, a pontos, 
fegyelmezett munkavégzés és az önellenőrzés igényének kialakításával együtt. 
 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák fejlesztése csak a többi kulcskompetenciával 
együtt, egymással összhangban, egymást felerősítve valósítható meg. A matematikaórákon 
megszerzett készségek, képességek, ismeretek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az 
önálló tanulásra, eszközként használják azokat más területeken, különböző kontextusokban 
(továbbtanulás, otthon, munkahely) való alkalmazásra. A matematikai nevelés hozzájárul a 
természettudományos neveléshez. Vannak közös fejlesztési területeik, mint a tájékozódási 
képesség fejlesztése térben, síkban, időben és a világ mennyiségi viszonyaiban, valamint a 
kognitív képességek fejlesztése. Vannak olyan készségek, mint a becslés, mérés, számlálás, 
számolás, melyeket pl. különböző számításoknál alkalmaznak. Az ének, zene tanulása fejleszti 
a matematikai gondolkodás különböző formáit. A ritmusgyakorlatok, kottaírás, kottaolvasás, 
számkotta használata hozzájárulnak az akusztikus és vizuális figyelem és emlékezet, valamint 
a szerialitás fejlesztéséhez. A matematikai kompetenciát eszközként használják a tanulók a 
földrajzi ismeretek tanulása során is. Tájékozódnak síkban különböző léptékű térképeken, 
térben a földgömbön és az időzónákban. Becslési, mérési és számolási készségüket 
alkalmazzák a távolságok becslésére, mérésére, a magassági számok pontos leolvasására, a 
földrészek, országok területe, lakossága és a népsűrűsége közötti összefüggések értelmezésére, 
számításokra. A testnevelésórák nagymértékben hozzájárulnak a motoros képességek 
fejlődéséhez, ezzel segítik a tanulókat a matematikai és szerkesztő eszközök használatában. A 
különböző ugrások, dobások alkalmával fejlődik becslési, mérési készségük. 
Rendgyakorlatoknál a számlálásra végzett mozgássorok hozzájárulnak a számlálás ritmusának 
kialakulásához. 
 
A vizuális kultúra tanítása során a vizuális nyelv alapelemeinek (vonalak, sík- és térformák) 
előállítása, azok rendezése, azonosságok, hasonlóságok észrevétele, arányok, kontrasztok 
megfigyelése, ismétlések, ritmusok leképezése, szimmetrikus alakzatok létrehozása segíti a 
formaérzékelés, a térlátás és a vizuális gondolkodás fejlesztését, a geometriai ismeretek 
elmélyítését.  
 
A digitális kompetenciák fejlesztése, az IKT-eszközök használata hozzájárul a megismerési 
képesség, a verbális és a nonverbális kommunikáció fejlődéséhez. Az órákon segíti az önálló 
ismeretszerzést, a matematikai készségek, képességek fejlesztését, a matematika iránti pozitív 
attitűd kialakulását, az önismeret, az önértékelés fejlődését. Habilitációs foglalkozások 
keretében fejlesztő programok segítéségével hozzájárul a tanulók alapképességeinek 
fejlesztéséhez.  
 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák fejlesztése közben különböző szervezeti 
keretekben (egyéni, páros, csoport és kooperatív formában) tevékenykednek a tanulók. Ezáltal 
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fejlődik együttműködési készségük, nő a toleranciájuk, kialakul egymás iránti érdeklődésük, 
megtanulják társaik elfogadását. 
 
A matematikatanulás hatékonyságának egyik fontos feltétele a módszerek megválasztása. A 
kisiskolások legfontosabb tevékenysége a játék. Ezért kezdetben játékos tevékenységek 
megszervezésével biztosítunk lehetőséget a gyerekeknek a közvetlen tapasztalatszerzésre.  
 
Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekeknek hosszabb ideig (több éven át) lehetőséget kell 
teremteni a matematikai problémák cselekvéses tapasztalatra alapozó megoldására. A motiváló 
hatású tanulási környezet, a játékok, a különböző matematikai eszközök,  
IKT-eszközök, digitális tananyagok felkeltik a tanulók érdeklődését, igényét a világ 
megismerésére, saját ismereteik, képességeik fejlesztésére, az érdeklődés ébrentartására, 
pozitív attitűd kialakulására a tantárgy, a tanulás iránt, mindez biztosítéka a sikeres együtt-
tanulásnak.  
 
Az egy osztályba kerülő gyermekek pszichés funkciói, képességei, ismeretei, az egész 
személyiségük nagyon különböző. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók képességprofilja 
jelentősebb eltérést mutat, mint ép társaiké. Ezért nagyon fontos minden tanuló egyéni fejlődési 
folyamatának a megismerése, és az ehhez igazodó differenciált nevelés, oktatás, fejlesztés. A 
pedagógusnak fel kell térképeznie az osztály tanulóinak ismereteit, képességeit, 
érdeklődésüket, motiváltságukat, tanulási stílusukat, szokásaikat, tempójukat. Fel kell tárni 
társas kapcsolataikat, fizikai és pszichés állapotukat.  
 
Szükséges és lehetséges differenciálni a tartalmak és tevékenységek szintjén egyaránt. A 
tartalmi differenciálás megnyilvánulhat a feladatok mennyiségében, a feladatok minőségében 
és a kivitelezés módjában. A tevékenységek szintje is különböző lehet. Lehet elvontan, verbális 
szinten megoldani a feladatokat, de ugyanazok a feladatok megoldhatók eszközökkel, a 
cselekvés szintjén is. Differenciálni lehet segítésnyújtással is. Segíthetjük a tanulást eszközök 
biztosításával, az eszközök használatának segítésével, a feladat megismétlésével, a feladatok 
algoritmizálásával, mintaadással, analógia alkalmazásával és célirányos kérdésekkel.  
 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál gyakran előfordul súlyos képességzavar, illetve 
valamelyik képesség hiánya. Ezeket a problémákat nem lehet kizárólag a tanítási órák keretei 
között orvosolni. Ilyen esetekben szükség van külön habilitációs foglalkozásokra, ahol 
célirányos fejlesztési terv alapján egyéni fejlesztéssel lehet korrigálni és/vagy kompenzálni a 
képességzavarokat és hiányokat.  
 

1–2. évfolyam 
 
Az első két év kiemelt célja a tanulási képességek alapozása, a tantárgy iránti érdeklődés, a 
tanulási kedv felkeltése, a tantárgy megszerettetése. A matematikai tevékenységek 
elvégzéséhez és az ismeretek befogadásához szükséges a megfelelő szomatikus és pszichés 
állapot fejlesztése is. Fontos feladat a matematikai eszközök használatának megismerésével az 
önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, a tanulók ismereteinek, készségeinek, 
képességeinek, érdeklődésének a feltérképezése, és ehhez igazodó tanulási módok, eljárások 
megkeresése, alkalmazása. Az IKT-eszközök megismerése, használata tanári segítséggel 
történik. 
 
Az elemi gondolkodási műveletek alapozása cselekvéssel, cselekvésre épülő tapasztalatok 
megfogalmazásával valósul meg, csakúgy, mint a matematikai nyelv alapozása, ismerkedés a 
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matematikai alapfogalmakkal, jelekkel. Az alkotás örömének megtapasztalása, a folyamatos 
ösztönzés a matematikai tevékenykedésre, kitartó feladatmegoldásra egyrészt a motiváció 
erősödését, másrészt a tanulók önértékelésének és önismeretének kialakítását segíti. A 
módszerek megválasztása támogatja a folyamatos tanári visszajelzés lehetőségeit, a társakkal 
közös tevékenységek megvalósulását azért, hogy az elősegítse az elemi kommunikációs 
képességek fejlesztését, társas kapcsolatokban való működtetését. 
 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében biztosítani kell a terápiás fejlesztést a tanulók 
sérült vagy/és fejletlen pszichikus funkcióinak, készségeinek, képességeinek és 
gondolkodásának javítására, kompenzálására úgy, hogy a tevékenységek segítsék elő a tanulók 
együttműködését, az egymás iránti tolerancia kialakulását. Vonatkozik ez a figyelem 
terjedelmének, tartósságának növelésére, a koncentráció időtartamának növelésére, az auditív 
és vizuális észlelés és érzékelés pontosságának fejlesztésére, a finommotoros 
mozgáskoordináció fejlesztésére is.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák fejlesztése közben különböző szervezeti 
keretekben (egyéni, páros, csoport és kooperatív formában) tevékenykednek a tanulók. Ezáltal 
fejlődik együttműködési készségük, nő a toleranciájuk, kialakul egymás iránti érdeklődésük, 
megtanulják társaik elfogadását. 
 
A matematikatanulás hatékonyságának egyik fontos feltétele a módszerek megválasztása. A 
kisiskolások legfontosabb tevékenysége a játék. Ezért kezdetben játékos tevékenységek 
megszervezésével biztosítunk lehetőséget a gyerekeknek a közvetlen tapasztalatszerzésre.  
 
Az enyhe értelmi fogyatékos gyerekeknek hosszabb ideig (több éven át) lehetőséget kell 
teremteni a matematikai problémák cselekvéses tapasztalatra alapozó megoldására. A motiváló 
hatású tanulási környezet, a játékok, a különböző matematikai eszközök,  
IKT-eszközök, digitális tananyagok felkeltik a tanulók érdeklődését, igényét a világ 
megismerésére, saját ismereteik, képességeik fejlesztésére, az érdeklődés ébrentartására, 
pozitív attitűd kialakulására a tantárgy, a tanulás iránt, mindez biztosítéka a sikeres együtt-
tanulásnak.  
 
Az egy osztályba kerülő gyermekek pszichés funkciói, képességei, ismeretei, az egész 
személyiségük nagyon különböző. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók képességprofilja 
jelentősebb eltérést mutat, mint ép társaiké. Ezért nagyon fontos minden tanuló egyéni fejlődési 
folyamatának a megismerése, és az ehhez igazodó differenciált nevelés, oktatás, fejlesztés. A 
pedagógusnak fel kell térképeznie az osztály tanulóinak ismereteit, képességeit, 
érdeklődésüket, motiváltságukat, tanulási stílusukat, szokásaikat, tempójukat. Fel kell tárni 
társas kapcsolataikat, fizikai és pszichés állapotukat.  
 
Szükséges és lehetséges differenciálni a tartalmak és tevékenységek szintjén egyaránt. A 
tartalmi differenciálás megnyilvánulhat a feladatok mennyiségében, a feladatok minőségében 
és a kivitelezés módjában. A tevékenységek szintje is különböző lehet. Lehet elvontan, verbális 
szinten megoldani a feladatokat, de ugyanazok a feladatok megoldhatók eszközökkel, a 
cselekvés szintjén is. Differenciálni lehet segítésnyújtással is. Segíthetjük a tanulást eszközök 
biztosításával, az eszközök használatának segítésével, a feladat megismétlésével, a feladatok 
algoritmizálásával, mintaadással, analógia alkalmazásával és célirányos kérdésekkel.  
 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál gyakran előfordul súlyos képességzavar, illetve 
valamelyik képesség hiánya. Ezeket a problémákat nem lehet kizárólag a tanítási órák keretei 
között orvosolni. Ilyen esetekben szükség van külön habilitációs foglalkozásokra, ahol 
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célirányos fejlesztési terv alapján egyéni fejlesztéssel lehet korrigálni és/vagy kompenzálni a 
képességzavarokat és hiányokat.  
 

1–2. évfolyam 
 
Az első két év kiemelt célja a tanulási képességek alapozása, a tantárgy iránti érdeklődés, a 
tanulási kedv felkeltése, a tantárgy megszerettetése. A matematikai tevékenységek 
elvégzéséhez és az ismeretek befogadásához szükséges a megfelelő szomatikus és pszichés 
állapot fejlesztése is. Fontos feladat a matematikai eszközök használatának megismerésével az 
önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, a tanulók ismereteinek, készségeinek, 
képességeinek, érdeklődésének a feltérképezése, és ehhez igazodó tanulási módok, eljárások 
megkeresése, alkalmazása. Az IKT-eszközök megismerése, használata tanári segítséggel 
történik. 
 
Az elemi gondolkodási műveletek alapozása cselekvéssel, cselekvésre épülő tapasztalatok 
megfogalmazásával valósul meg, csakúgy, mint a matematikai nyelv alapozása, ismerkedés a 
matematikai alapfogalmakkal, jelekkel. Az alkotás örömének megtapasztalása, a folyamatos 
ösztönzés a matematikai tevékenykedésre, kitartó feladatmegoldásra egyrészt a motiváció 
erősödését, másrészt a tanulók önértékelésének és önismeretének kialakítását segíti. A 
módszerek megválasztása támogatja a folyamatos tanári visszajelzés lehetőségeit, a társakkal 
közös tevékenységek megvalósulását azért, hogy az elősegítse az elemi kommunikációs 
képességek fejlesztését, társas kapcsolatokban való működtetését. 
 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében biztosítani kell a terápiás fejlesztést a tanulók 
sérült vagy/és fejletlen pszichikus funkcióinak, készségeinek, képességeinek és 
gondolkodásának javítására, kompenzálására úgy, hogy a tevékenységek segítsék elő a tanulók 
együttműködését, az egymás iránti tolerancia kialakulását. Vonatkozik ez a figyelem 
terjedelmének, tartósságának növelésére, a koncentráció időtartamának növelésére, az auditív 
és vizuális észlelés és érzékelés pontosságának fejlesztésére, a finommotoros 
mozgáskoordináció fejlesztésére is.  

Témakör 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika 

Javasolt 
óraszám: 

30 óra 
A témakör 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás, 
azonosítás, megkülönböztetés, válogatás gyakoroltatása.  
Kombinatorikus gondolkodás alapozása. Szerialitás fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
1.1. Halmazok 

Személyek, tárgyak, 
matematikai eszközök 
tulajdonságai (szín, forma, 
nagyság) 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök 
tulajdonságainak megfigyelése, kiemelése, egyeztetése, 
megfogalmazása, jelölése jelkártyával, IKT-eszközök 
alkalmazásával. 
Azonosságok-különbözőségek megállapítása, 
megnevezése, kifejezésük tevékenységgel, szóval. 
Tárgyak válogatása, csoportosítása választott és adott 
tulajdonság alapján. 
Tulajdonságok változásának megfigyelése, 
megfogalmazása. 

1.2.Matematikai logika 
Igaz-hamis állítások 

Állítások igazságának eldöntése személyek, tárgyak, 
matematikai eszközök halmazáról. 

1.3.Kombinatorika Kombinatorikai feladatok megoldása matematikai 
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Kombinatorikai feladatok eszközök kirakásával, színezéssel, minél több lehetőség 
előállítása próbálgatással. 

Fogalmak 
Szín, alak, méret, tulajdonság, összehasonlítás, minden, egyetlen, egyik 
sem. 

 

Témakör 2. Számelmélet, algebra 
Javasolt 
óraszám: 
136 óra 

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

Mennyiségi állandóság kialakítása.  
A számlálás ritmusának kialakítása, a finommotorika, szem-kéz 
koordináció fejlesztése. 
Biztos számfogalom kialakítása a 10-es számkörben, tájékozódás a 
20-as számkörben saját élményből kiindulva, majd a számolási 
készség fejlesztése a 20-as számkörben, változatos gyakorlati 
feladatok segítségével.  
Tájékozódás a számegyenesen. 
Az összeadás és kivonás tartalmi megértésének alapozása 
mindennapi élethelyzetekből kiindulva.  
Szövegértés, szövegalkotás alapozása. 
Analógiás gondolkodás értelmezése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
2.1. Számok 

Számköri ismeretek a 20-as 
számkörben 

Határozott és határozatlan halmazok alkotása (személyek, 
tárgyak, matematikai eszközök, IKT-eszközök 
segítségével). 

Halmazok számossága  Halmazok számosságának megállapítása le- és 
megszámlálással. 
Mennyiségek kirakása játékpénzzel. 
Számfogalom megerősítése a 20-as számkörben, 
választott mértékegységekkel végzett mérésekkel 
(hosszúság, űrtartalom). Mennyiségek egyeztetése 
számnévvel, számképpel, számjeggyel. 

Sorszámok, sorszámnevek Sorszámok, sorszámnevek használata valós helyzetekben. 
Számok írása, olvasása 20-ig 
Számok bontása 

Számok írása és olvasása változatos feladathelyzetekben. 
Adott elemszámú tárgyhalmazok bontása matematikai és 
IKT-eszközökkel. A kirakásokról bontások 
megfogalmazása, lejegyzése. 
Bontott alakú számoknak megfelelő helyzetek előállítása 
tevékenységgel, rajzzal. 

Számok viszonyítása, 
rendezése 
Relációs jel 

Különböző elemszámú halmazok összehasonlítása 
tárgyak, matematikai és  
IKT-eszközök segítségével, jelölésük relációs jelekkel. 

Számegyenes 
Számszomszédok 

Számok viszonyítása, sorba rendezése, helyük 
megkeresése a számegyenesen, számszomszédok 
megállapítása. 
Egy- és kétjegyű számok értelmezése. 

Számtulajdonságok 
 
Helyi érték 

Számok válogatása, csoportosítása a megismert 
tulajdonságok alapján. 
Számok tulajdonságainak megnevezése. 
Tízes csoportok alkotása, tízesek, egyesek helyi 
értékének értelmezése. 
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2.2. Műveletek 
Műveleti jelek (+, –, =, <, >) 
 
Összeadás, kivonás 
tartalmának kialakítása: 
halmazok bővítése, szűkítése, 
halmazok egyesítése, 
különbsége, halmazok 
összemérése  

Műveleti jelek megismerése, értelmezése, írása, 
kiolvasása, használata. 
Műveletek megjelenítése egyszerű történetek 
lejátszásával, tárgyak, matematikai eszközök kirakásával, 
IKT-eszközökkel. 
A mennyiségi változások megfigyelése, megfogalmazása, 
lejegyzésük művelettel. 
Matematikai művelethez történetek alkotása. 

Fejben számolás  Fejben számolás 10-es számkörben, eszközhasználattal 
20-as számkörben. 

Szóbeli összeadás, kivonás Kerek tízesekhez egyjegyűek adása. 
Teljes kétjegyű számokból az egyesek elvétele. 
Teljes kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása, 
elvétele tízesátlépés nélkül. 

Az összeadás tagjainak 
felcserélhetősége 

A tagok felcserélhetőségének érzékeltetése kirakásokkal 
(matematikai eszközökkel, IKT-eszközökkel), rajzzal, 
lejegyzésük műveletekkel. 

Egyszerű szöveges feladatok Szóban megfogalmazott, egyszerű szituációkba ágyazott 
szöveges feladatok lejátszása, megjelenítése matematikai 
eszközök kirakásával, rajzban, lejegyzésük műveletekkel.  
Matematikai műveletekhez történet alkotása. 

2.3. Számelméleti ismeretek 
Páros-páratlan számok 

Halmaz elemeinek (személyek, tárgyak, matematikai 
eszközözök) párosítása.  
Páros és páratlan számok helyének megfigyelése a 
számegyenesen. 

Fogalmak 

Számok neve, jele, relációs jel, 
egyjegyű-kétjegyű szám, kerek tízes, (kisebb-nagyobb) szomszéd, 
számegyenes, sorszám, sorszámnév, 
pénz, forint, ár, áru, olcsó-drága,  
sorszám,  
páros, páratlan,  
művelet, műveleti jel, összeadás-kivonás, bontás, hozzátevés, elvétel, 
semmi, üres, sok, kevés, összehasonlítás. 

 

Témakör 3. Geometria – mérés 
Javasolt 

óraszám: 80 
óra 

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás fejlesztése. 
Gyakorlati mérések gyakoroltatása választott és 
szabványmértékegységekkel. 
Mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 
alakítása. 
Szabványmértékegységek nevének, jelének megismertetése.  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
3.1. Térbeli, síkbeli helyzetek 

– Térbeli helyzetek 
Térbeli helyzetek megfigyelése, leolvasása, 
megfogalmazása. 
Térbeli helyzetek létrehozása tárgyak, matematikai 
eszközök építésével – szabadon, minta és szóbeli utasítás 
után. 
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– Síkbeli helyzetek Síkbeli helyzetek létrehozása függőleges és vízszintes 
síkban.  
Síkbeli helyzetek leolvasása, megfogalmazása. 
Építés saját fantázia, minta, szóbeli utasítás alapján. 

3.2. Síkbeli alakzatok 
Síkidomok tulajdonságai 

Síkidomok tulajdonságainak megfigyelése, 
megfogalmazása, előállítása tárgyak, matematikai 
eszközök, IKT-eszközök használatával. 
Síkidomok összehasonlítása, azonosságok, különbségek 
megfogalmazása. 
Csoportosításuk, rendezésük adott tulajdonság (forma, 
nagyság) alapján. 

3.3. Térbeli alakzatok 
Testek tulajdonságai 

Testek tulajdonságainak megfigyelése, megnevezése, 
összehasonlítása. 
Építés szabadon és minta alapján. 
Csoportosításuk, rendezésük adott tulajdonság (forma, 
nagyság) alapján. 

3.3. Mérés 
Gyakorlati mérések 

Mennyiségek mérése (hosszúság, tömeg, űrtartalom) 
választott mértékegységekkel. 
Hosszúság, magasság, szélesség mérése és 
összehasonlítása választott egységekkel.  
Űrtartalom mérése és összehasonlítása különböző 
mérőeszközökkel.  
Tömeg mérése és összehasonlítása.  

Mérőeszközök 
 
Szabványmértékegységek 

Mérőeszközök megismerése. 
Mérendő anyagokhoz mérőeszközök rendelése.  
Mérés szabványmértékegységekkel. 
Szabványmértékegységek nevének és jelének 
megismerése, használata (m, dm, kg, l, dl). 

Fogalmak 
Forma (háromszög, négyszög, kör, gömbölyű, szögletes, kocka), térbeli 
és síkbeli viszonyszó, becslés, mérés, hosszúságmérték, űrmérték, 
tömegmérték, mértékegység. 

 

Témakör 4. Függvények, az analízis elemei 
Javasolt 
óraszám: 

42 óra 
A témakör nevelési-

fejlesztési céljai 
Az összehasonlítás, az összefüggés- és szabályfelismerés alapozása. 
A rendezés, kiegészítés gyakoroltatása. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
4.1. Relációk 

Összefüggések személyek,  
tárgyak, helyzetek,  
geometriai alakzatok,   
halmazok számossága között 

Személyek, tárgyak, geometriai alakzatok közötti 
egyszerű kapcsolatok, összefüggések felismerése. 
Relációk megfogalmazása szóban, jelölésük (összekötés, 
nyíl, relációs jel).  

4.2. Sorozatok 
Sorba rendezések 

Személyek, tárgyak sorba rendezése különböző 
tulajdonságaik alapján (nagyság, szélesség, hosszúság, 
magasság, tömeg stb.). 
Halmazok sorba rendezése számosság alapján. Számok 
sorba rendezése. 
Ciklikus sorok megfigyelése, az ismétlődések 
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megfogalmazása és folytatása tevékenységgel (építéssel, 
kirakással, színezéssel, rajzzal). 

Egyszerű sorozatok  
 
Növekvő-csökkenő 
számsorok 

Egyszerű sorozatok folytatása megadott, felismert és 
választott szabály alapján. 
Állandó különbségű növekvő és csökkenő számsorok 
leolvasása, folytatása. 

4.3. Függvények  
Hozzárendelések 

Személyek, tárgyak, matematikai eszközök egymáshoz 
rendelése szóbeli utasítás és jelkártyák alapján. 
Hozzárendelések párosító játékokban (pl. logikai készlet 
elemeinek egymáshoz rendelése egy tulajdonság 
megváltoztatásával). 
Számjegyek hozzárendelése tárgyhalmazokhoz, 
számképekhez, színes rudakhoz.  
Természetes számok hozzárendelése a számegyenes 
pontjaihoz és geometriai alakzatokhoz.  

Fogalmak Összefüggés, ellentétes viszonyszó, sorozat, hozzárendelés. 
 
 

Összegzett 
tanulási 

eredmények a 
két évfolyamos 
ciklus végére 

A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók sajátos nevelési 
igénye és egyéni képességei szerint, különösen: 
 
Személyek, tárgyak, alakzatok csoportosítása azonosság, azonos 
tulajdonság alapján. 
Nagyságbeli, térbeli és síkbeli viszonyszavak használata. 
 
Biztos számfogalom 10-es számkörben. 
Jártasság 20-as számkörben. 
Összeadások és kivonások 10-es számkörben készségszinten, 20-as 
számkörben eszközhasználattal.  
Egyszerű szóbeli szöveges feladatok megoldása. 
 
Alkotás térben, síkban.  
Térbeli és síkbeli helyzetek létrehozása, létrehozott helyzetek leolvasása, 
megfogalmazása. 
A tanult térbeli és síkbeli alakzatok felismerése, tulajdonságaik 
megfogalmazása. 
Tapasztalatok gyűjtése a hosszúság, tömeg, űrtartalom méréséről. 
 
Összefüggések felismerése, jelölése egyszerűbb esetekben. 
Egyszerű sorozatok folytatása megadott szabály alapján. 

  
 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 
 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 
technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az 
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alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a 
nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek 
arányos megjelenítése. 
 
A technika és tervezés tantárgy közvetlen célja a tanuló számára fontos, a mindennapi életben 
előforduló, önmaga ellátásával és a társadalmi környezetben való eligazodással összefüggő 
ismeretek elsajátítása, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges képességek és készségek 
kialakítása.  
 
A tantárgy elsajátítása segítséget nyújt az életszerű feladatok végrehajtásával és a konkrét 
problémahelyzetek megoldásával az iskola és a munka világa közötti kapcsolat felismerésére. 
A gyakorlati munkavégzés hozzájárul a tudás elismeréséhez, az alkotó munka 
megbecsüléséhez.  
 
A technika és tervezés tantárgy feladata olyan képességek, készségek, szokások kialakítása, 
amelyek segítik az enyhe értelmi fogyatékos tanulót a hétköznapi élet feladatainak ellátásában, 
képességeikhez igazodó módon a tanult gyakorlati ismeretek egyre nagyobb önállósággal 
történő alkalmazásában. Megismerteti az anyagok alakíthatóságát és az alakítási technikákat, 
biztosítja az eszközök megismerését és célszerűségét. A tantárgy biztosítja a munkafolyamatok 
gyakorlásához szükséges időt, fenntartja a munkavégzés sikerességével, az alkotás örömének 
átélésével a munkavégzéshez szükséges pozitív hozzáállást.  Kellő önbizalmat ad a gyakorlati 
tevékenységek végzéséhez és kialakul a reális önismeret, önértékelés a tevékenységekben. A 
tantárgy feladata a munkafolyamatok ésszerű sorrendjének megismertetése, az elkészült 
alkotások és a környezeti rend megóvási fontosságának felismertetése.  
 
A tantárgy hozzájárul a célszerű és esztétikus élettér kialakításának igényléséhez, a praktikus 
élet szokásrendszerének elsajátításához, folyamatos figyelmet fordít a tanulók érdeklődésének 
felkeltésére, motiválására. A munkatevékenység sikerességének érdekében feladata az olyan 
személyiségjegyek erősítése, mint a pontosság, a türelem, a rendszeretet és egymás 
megbecsülése. 
 
A családi munkamegosztás szerepeinek megismerése és kipróbálása során segíti a tanuló 
fokozatos bekapcsolódását az önellátásba és a házimunka elvégzésébe. 
 
A tevékenységek végzése támogatja a manuális képességek fejlődését, a finommotorika, a 
mozgáskoordináció összerendezettségét, amely a munkavégző képesség alapja. A tantárgy a 
munkafolyamatok és az egyes szakmák legjellemzőbb tevékenységeinek bemutatásával 
megalapozza a pályaorientációt és nagy szerepet játszik a pályaválasztás előkészítésében. 

 
 
 

1–2. évfolyam 
 

A tantárgy a célok elérése érdekében az erkölcsi nevelés területén különösen nagy hangsúlyt 
helyez a tevékenységek végzéséhez szükséges rend és magatartási formák szokássá alakítására, 
amely elősegíti a koncentrált figyelmet és lehetővé teszi a fokozódó önállóság kialakulását. Az 
enyhe értelmi fogyatékos gyermek megérti, hogy a munkatevékenységhez szükséges 
biztonságos, rendezett környezet megóvása önmaga és a társak testi épségét szolgálja. 
 
A nemzeti öntudat és hazafias nevelés területén a tanuló megtanulja, hogy környezetének 
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szokásrendszere és hagyományai ápolása, az ünnepek méltósága múlik az életkorának 
megfelelően segített környezeti rend megtartásán. 
 
Az önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlesztési területet a tantárgy a reális énkép és 
önismeret kialakításával, a képességek és készségek kialakításának folyamatát segíti a reális 
önértékelés és a saját teljesítmény összhangjának megteremtésével. A tanulót fejlettségi 
szintjének megfelelő feladatok végrehajtásával a teljesítmény fokozására ösztönzi, felismerteti 
a közösségért végzett munka és egymás segítésének fontosságát. 
 
A családi életre nevelésben a tantárgy a környezet ápolásának, a rendezettség és az esztétikus 
megjelenés fontosságának felismertetésével vesz részt. A fenntarthatóság, környezettudatosság 
terén a tantárgy megismerteti az anyagok, formák tulajdonságait, a megmunkálhatóságot, az 
újrahasznosítás lehetőségeit.  
 
A pályaorientáció területén kialakul a tanulóban a kedvelt tevékenységek végzéséhez 
kapcsolódó sikerélmény.  
 
Minden gyakorlati munkafolyamat megismerése a kommunikációs kompetenciák 
fejlesztéséhez járul hozzá az eszközök, anyagok nevének, tulajdonságainak, funkcióiknak 
megismerésével.  
 
A tantárgy fontos szerepet játszik a választás szabadságának támogatásában, a változások 
figyelése és tudatosítása által a környezet megfigyelésében és alakításában. 
 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák területén a tanuló elfogadja társai 
különbözőségét, tiszteletben tartja mások véleményét, képes együttműködni társaival és 
betartja a szociális érintkezés alapvető szabályait. 

 
 
 

Témakör 1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 
Javasolt 
óraszám: 

30 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes higiénia, az esztétikus környezet és a kulturált étkezési 
szokások iránti igény kialakítása. 
Elemi szabályismeret, szabályalkalmazás, biztonságos gyalogos 
közlekedés kialakítása. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
1.1. Önkiszolgálás 

Öltözködés 
Étkezés 
Személyes tér gondozása 
(tanulóhely, játszóhely, 
tisztálkodás helye, ruházat) 

Igény a rendezett külső megjelenésre. 
Fokozódó önállósággal az aktuális tevékenységek 
gyakorlása, az időjárásnak megfelelő öltözék 
kiválasztása. 
Az étkezéshez kapcsolódó tevékenységek végzése, a 
szükséges eszközök kiválasztása, megfelelő használata. 
Az adott helyszínek és eszközök rendeltetésszerű, 
körültekintő használata és rendben tartásának gyakorlása.  
Ruhanemű elrakása, hajtogatása, lábbeli tisztítása. 
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1.2. Tisztálkodás (érzékszervek, 
kéz és láb tisztántartása, 
fogápolás) 

Eszközök 
Alkalmak 
Helyei 

Irányítással a tisztálkodás helyes menetének gyakorlása, 
személyes higiénét szolgáló gyakorlatok végzése.  
Helyes fogápolás. 
A tisztálkodás helyszíneinek megismerése, a tisztálkodási 
alkalmakhoz kötődő szituációs gyakorlatok végzése. 

1.3. Közlekedés 
Gyalogos közlekedés 
szabályai 
Közlekedés saját 
településen, az iskola 
környezetében (városban, 
faluban) 

Szabályok gyakorlása terepasztalon, maketten, csoportos 
tréning a terepen, valós helyzetben, folyamatosan 
(úttesten való átkelés, vészhelyzetek megfigyelése, 
felismerése). 
Beszámoló, gyűjtés, válogatás, csoportosítás, tanulmányi 
séta tapasztalatai alapján. 

Fogalmak 

Szekrény, fogas, öltöző, felsőruha, fehérnemű, lábbeli, fűzés, gombolás, 
megkötés, lábbeli, cipőkefe, cipőkrém, időjárás, étkezés, evőeszköz, 
terítés, tálalás, abrosz, tanulóhely, játszóhely, mosdó, WC, tisztálkodási 
eszköz, lefekvés, felkelés, gyalogátkelőhely, zebra, forgalom, jelzőlámpa, 
jármű, rendőr, karjelzés, Állj! Várj! Indulj! Nézz körül! Balra, azután 
jobbra figyelj!  

 

Témakör 2. Anyagok alakítása, modellezés  
Javasolt 
óraszám: 

30 óra 
A témakör 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az anyagok sokféleségének tudatosítása, változatos alakítási 
technikák elsajátítása, saját elképzelés megjelenítése az alkotásokban. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
2.1. Képlékeny anyagok 
alakítása 

Manipulálás homokkal, darával (homokozó, homoktábla, 
daratábla). 
Agyag, gyurma megmunkálása, gömb és hengerforma 
előállítása, adott formák keresése a környezetben.  

2.2. Papírmunkák A papír fajtáinak, tulajdonságainak megismerése. 
Megmunkálása tépéssel, nyírással, vágással (olló 
használatának gyakorlása), hajtogatással. 

2.3. Manipuláció fonallal, 
zsineggel 

Formakövetés, formaalakítás, fűzés. 
Csokorkötés öltözködéshez, csomagoláshoz. 

2.4. Természetes anyagok  Gyűjtés, csoportosítás (kavics, termések, falevél), 
formakitöltés, alkotások készítése minta és egyéni 
elképzelés alapján. 

2.5. Modellezés Sík- és térbeli elemek (logikai készlet, színes rúd, 
építőkockák) felhasználásával, csoportosítás, válogatás 
forma, nagyság, szín alapján.  
Néhány elemből készült modell összeállítása minta 
alapján. 
Saját elképzelés alapján síkbeli és térbeli formák 
készítése spontán módon és előzetes terv alapján. 

Fogalmak Kemény, puha, képlékeny, homok, agyag, gyurma, sógyurma, 
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gömbölyítés, hengerítés, sodrás, lapítás, mélyítés, csigavonal, papír, sima, 
gyűrt, hajtogatás, él, tépés, nyírás, nedvszívó, éghető, cérna, fonal, zsineg, 
spárga, szál, csomó, csomózás, csokor, természetes anyag, műanyag, 
termés, falevél, toboz, makk, csuhé, kavics, sík, tér, modell, makett, terv, 
tulajdonság, forma, szín, nagyság, méret. 

Összegzett 
tanulási 

eredmények a 
két évfolyamos 
ciklus végére 

Öltözködés, tisztálkodás tevékenységeinek elvégzése fokozódó 
önállósággal. 
Kulturált, szabályos étkezés. 
A közvetlen környezet rendben tartása. 
A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete és betartása. 
A természetes anyagok minél szélesebb körének megismerése és 
használata.  
A megismert anyagok csoportosítása tulajdonságaik alapján. 
Anyagok alakításánál az alaptechnikák egyre önállóbb kivitelezése, az 
eszközök balesetmentes használata. 
Egyszerű, néhány elemből álló modell összeállítása utánzással és egyéni 
elképzelés alapján. 
A tanuló saját egészségi állapotának megbízható értékelése. 

 
ÉNEK-ZENE 

 
Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése 
szempontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a 
tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt 
kötődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása 
életre szóló, túlmutat az iskola falain. Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, 
képességeket, kompetenciákat is fejleszt, melyek hatással vannak egyéb, nem zenei 
képességekre is (transzferhatás). 
 
A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik 
személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének 
fejlesztésében. A műalkotások által közvetített magatartásminták elsajátítása a kulturális 
közösség fennmaradásának biztosítéka, az egyén szocializációjának döntő mozzanata. A 
kultúra értékeinek megismerése közös élményanyaggal szolgálja az összetartozás érzésének 
erősítését. A művészeti nevelés segítséget nyújt a tanulóknak abban, hogy felismerjék, 
becsüljék a kultúra értékeit, hozzájárul a nemzeti azonosságtudat kialakításához. 
 
Az ének-zenei nevelés fő célja az ének megszerettetése, a zene világának megismertetése és 
élményt adó megértetése. Ennek eszköze, a zenei élmény, személyiség- és közösségformáló 
erejével, pedagógiai jelentőségével, jóval túlmutat a zenélés tevékenységén. A tanítás célja a 
zeneértő és zeneérző képességek fejlesztése, a szellemi és lelki tulajdonságok gyarapítása, a 
fantázia, az érzékenység fokozása a zenei élmények segítségével. A közös együttes élmény 
megteremtése segítségével a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés 
harmóniája valósulhat meg. 
 
Ének-zenei oktatásunk jellemzője az értékközvetítés és az értékőrzés a Kodály-módszer 
segítségével. E módszer teljes embert fejlesztő pedagógia, melynek középpontjában az európai 
műveltségű, a magyar nemzeti hagyományt őrző, nyitott, kreatív, közösségi ember áll. Zenei 
örökségünk bemutatásával, tanításával erősítjük tanulóink pozitív attitűdjét, kötődését saját 
népe és kultúrája értékeihez, a szülőföld, a haza és a nemzet fogalmának kialakítását. 
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A zenei reprodukció témakörében a pedagógus feladata az éneklés különböző formáinak 
(hangszerkíséretes éneklés, egy- és többszólamú éneklés) megismertetése, hallás utáni 
daltanítással magyar és külföldi népzenei anyag bemutatása, aktív énekléssel maradandó 
élmények nyújtása, az énekes és hangszeres improvizáció, az alkotó és önkifejező tevékenység 
fejlesztése, valamint a felismerő kottaolvasás elemeinek (relatív szolmizáció, kézjelek, ritmikai 
és dallami összetevők) tanítása. A zenei befogadás témakörében a zeneművekben való 
tájékozódást segítő kompetenciák (emlékezet, zenei fantázia, koncentráció) fejlesztése és a 
zenehallgatás anyagának az újszerű médiatartalmak felhasználásával is történő bemutatása, 
ismertetése. 
 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára a tanításban minden elem az ének-zenei 
élményekhez, tevékenységekhez kapcsolódik. A tanórákon kiemelt cél az élőzenére épülő 
befogadói élmények megteremtése. E cél elérése érdekében az éneklés, az aktív zenélés 
változatos formáit szerepeltethetjük. Az aktív zenélés mint csapatmunka, mint közösségi 
élmény nagy segítséget nyújt a hátrányos szociokulturális státusz leküzdésében, az eredményes 
társadalmi integrációban, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentésében. A sikeres 
énekórai munka segíti a belső kontroll erősítését, az önbizalom fejlesztését, a lelki egészség 
biztosítását. Az oktatás fontos részét képezi a zene és a mozgás összekapcsolása, a néptánc 
oktatása, valamint a kultúrát közvetítő intézmények bevonásával a koncertpedagógia 
lehetőségeinek kihasználása. Az egyéni különbségek figyelembe vételének fontos területe a 
tehetséggondozás, melynek célja a kiemelkedő teljesítményre képes tanulók segítése, hogy 
képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el. 
 
A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, 
tevékenység központú módszer alapján valósul meg. A magyar zenekultúra évszázados 
hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges tartalmat kínál a zenei oktatás minden 
szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk megalapozásának és nemzeti 
azonosságtudatunknak fontos tényezője.  
 
„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb 
erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lelket tár 
minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta 
tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Kodály Zoltán) 

 
1–2. évfolyam 

 
A szakasz oktató-nevelő munkájának célja átvezetni a gyerekeket az óvodai játékközpontú 
tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységébe. Feladata a tanulót felkészíteni az alapvető 
kultúrtechnikák befogadására, fogékonnyá tenni a környezet, a természet és a társas 
kapcsolatok iránt, teret biztosítva az életkornak és a fejlettségnek megfelelő gyermekjátéknak 
és mozgásnak. 
 
Az ének-zene hatékony tanítása is biztosítja ebben a szakaszban az átmenet sikerességét. A 
dalok, játékok tanításával, az ének-zene eszközrendszerével segítheti tanulóinkat az 
önmegvalósítás, önkifejezés gyakorlásában, a feszültségtől mentes, oldott kommunikáció 
átélésében. A játékos, felszabadult légkör segítséget nyújt a félénkség, a szorongás 
leküzdésében, a harmonikus személyiségfejlesztésben, a személyiség egészének 
kiteljesedésében. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése a megfelelő önértékelés, a saját 
személyiség megismerésében nagy jelentőségű. A társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi 
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beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges reális önkép, megfelelő önismeret 
megalapozásában, az egymáshoz való alkalmazkodóképesség, együttműködési készség 
erősítésében az énekóráknak is fontos szerep jut.  
 
Az együttérzés, segítőkészség, tisztelet készségének fejlesztése a dalokon, játékokon keresztül 
már a bevezető szakaszban megkezdődik. A beszédértés és beszédcentrikusság előtérbe 
helyezését a dalok tanulása, szövegüknek elemző elsajátítása, a kifejezések magyarázata segíti 
az énekórák munkájában. 
 
Az életkornak megfelelő gyermekdalok éneklésével, hallgatásával, gyermekműsorok nézésével 
és a tapasztalatok megbeszélésével a valóság és a virtuális valóság megkülönböztetését segítjük 
elő. A tanulás iránti érdeklődés felkeltésével, személyes élmények biztosításával, új ismeretek 
átadásával már ebben az életkorban segítjük a tudatos tanulás megalapozását. 

Témakör 1. Zenei reprodukció 
Javasolt 
óraszám: 

72 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az óvodából és otthonról hozott énekes-zenei kifejezőképesség 
szintjének fejlesztése, a hangterjedelem bővítése.  
Ritmushangszeres megszólaltatások, ritmuszenekar kialakítása, 
egyszerű ritmusok szabad, kötetlen megszólaltatása, dalkíséretek 
ritmushangszerekkel.  
Zenei alkotás a megismert ritmikai, dallami, tempó- és dinamikai 
elemekkel.  
A zenei kreativitás és fantázia fejlesztése játékos gyakorlatokkal, 
énekes, ritmushangszeres és mozgásos rögtönzésekkel. 
Énekes rögtönzések, az énekhang, éneklési kedv fejlesztése. 
Tájékozódás kialakítása a különféle kottarendszerek írásában, 
olvasásában, felismerésében, a zenei hangok megjelenítésében.  
A kottaírás és -olvasás elemi szintjének kialakítása.  
A perceptív, a cselekvéses, a fogalomalkotó, logikus gondolkodás 
fejlesztése.  
Azonosítás, összehasonlítás, megkülönböztetés, csoportosítás, 
konkretizálás, válogatás képességének fejlesztése. 
Motorikus és auditív funkciók összekapcsolása,  
észlelés, figyelem- és emlékezetfejlesztés. Algoritmizált és 
fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
1.1 ÉNEKLÉS 
Óvodás dalok-gyermekdalok 
Dalok az állatokról 
Gyermekdalok, körjátékok 
Ünnepek dalai 
Évszakok dalai 
Kánonéneklés  

Éneklés különféle tempókban (lassan, gyorsan, 
közepesen) és dinamikával (halkan, hangosan). 
Törekvés a tiszta éneklés, az értelmes szövegkezelés 
szabályainak betartására.  
Törekvés a dalkezdés és dalzárás pontosságának 
betartására.  
Ritmuskíséretes éneklés.  
Részvétel a közös éneklésben, dalok tanulásában, a 
különféle éneklési játékokban, gyakorlatokban. 

1.2 GENERATÍV KREATÍV 
ZENEI TEVÉKENYSÉG 
Ritmushangszeres játékok, 
szabad és kötött formákban 

A tanult dalok felismerése jellemző ritmus-, dallam- vagy 
szövegmotívumaik alapján.  
A tanult dalok csoportosítása adott szempontok alapján.   
Aktív, cselekvő részvétel a körjátékok, mozgásos játékok 
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Hangulatok, érzelmi állapotok 
kifejezése hangszeres és énekes 
formákban 
A zene jellemzőinek 
megjelenítése mozgással 

tanulásában, előadásában, a különböző játékos 
gyakorlatokban. 
Egyéni adottságok szerint részvétel a közös játékokban, 
megszólaltatásokban.  
Dallam írása vershez, adott ritmushoz. 
Aktív részvétel a zenére történő ritmikus mozgásokban, a 
tér- és formagyakorlatokban, szabad és kötött formákban.  
Énekes rögtönzések kialakítása.  

1.3 FELISMERŐ 
KOTTAOLVASÁS 
Egyszerű ritmusértékek  
Kettes ütem, ütemvonal, 
záróvonal, ismétlőjel 
Szolmizációs hangok és 
kézjeleik 
Ritmuskotta, három vonalas 
kotta, színes kotta 
Betűkotta 
Ötvonalas kotta, rögzített dó-
hellyel  

Alapvető zenei ismeretek szerzése a ritmusok jelölése, 
megszólaltatása terén.  
A tanult ritmusértékek felismerése, részvétel írásukban, 
olvasásukban.  
Törekvés a szolmizációs hangok és kézjelek 
megismerésére, pontos használatára.  

Fogalmak 

Ritmus, dallam, szöveg. Lassú, közepes, gyors tempó. Halk és hangos 
éneklés. Pontos szövegkiejtés, artikuláció. Körjáték, ünnep, évszak.  
Kánonéneklés. Ritmushangszer, ritmuszenekar. Kíséret. Szabad játék. 
Ritmikus mozgás. Dallamrögtönzés. Ritmusérték, -jelölés. Vonal és 
vonalköz. Szín, hang. 

 

Témakör 2. Zenei befogadás 
Javasolt 
óraszám: 

72 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenei befogadást elősegítő képességek erősítése.  
A zenei memória, a zenei fantázia, a zenei történéseket megelőlegező 
képességek alakítása. 
A zenei hallás fejlesztése, az irányított figyelem alkalmazásának 
gyakorlása.  
A dallamhallás képességének erősítése. 
Az emocionális érzékenység fejlesztése, differenciálás a hangok 
között.  
Alapvető ismeretek szerzése a hangok jellemző tulajdonságairól. 
Figyelem irányultságának és intenzitásának fejlesztése.   
Auditív figyelem fejlesztése, hangszínek és fogalmak összekapcsolása.  
A hangzás különbségeinek megfigyelése. 
Perceptív és cselekvéses gondolkodás fejlesztése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
2.1 BEFOGADÓI 
KOMPETENCIÁK 
FEJLESZTÉSE  
Hangok, zajok, zörejek  
Hangok, hangzások  

A hallott részletek elemzése, megbeszélése. 
Ritmus- és dallam megszólaltatása fokozatosan, 
emlékezetből. 
Alapritmusok, ütemfajták, egyszerű dallamfordulatok 
felismerése kézjelről, színes kottáról. 
Dallamfordulatok elemzése: ismétlődés, lépés, ugrás a 
dallamokban. 
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2.2 ZENEHALLGATÁS 
Környezetünk hangjai 
Zajok, zörejek, zenei hangok 
Kellemes és kellemetlen hangok 
Egyidejű hangzások 
Emberi hang: beszéd- és 
énekhangok 

A többször hallott, meghallgatott hangok, környezetünk 
hangjainak, a ritmushangszerek hangjának felismerése.  
Több hangszer egyidejű hangzásának felismerése.  
Az emberi hang sokféleségének megfigyelése, 
felismerése.  
A hang különféle jellemzőinek megállapítása, 
összehasonlítása.   

Fogalmak 
Zenei emlékezet, zenei fantázia. Zörej, zenei hang, beszédhang, 
énekhang. Hangerő, hangmagasság, hangszín, időtartam. Kellemes és 
kellemetlen hang.  

 
 

Összegzett 
tanulási 

eredmények a 
két évfolyamos 
ciklus végére 

Az értelmi és érzelmi kifejezés gazdagságának fejlődése. 
Az éneklési kedv, az énekhang, a zenei hallás és a muzikalitás fejlődése. 
Képesség a hallás utáni daltanulásra. 
Játékbátorság erősödése, kreativitás fejlődése. 
Képesség az örömteli zenélésre. 
Bátorság a zenei folyamatok mozgásos ábrázolása terén.  
Ritmusok felismerése, hangzás után és kottaképről egyaránt.  
Törekvés a ritmusok pontos megszólaltatására.   
Ismeretek a ritmusok írásáról, olvasásáról.  
A ritmusérzék fejlődése, aktív részvétel a közös játékokban, 
megszólaltatásokban.  
A közös zenélés szabályainak betartása. 
Dallamok éneklése a kották segítségével. 
A zenei hallás és a zenei memória fejlődése.  
A többször hallott hangok felismerése, differenciálás a hangok között.  
Az emberi hang (beszéd és énekhang) sokféleségének megfigyelése, 
felismerése, kifejezése. A zenei hang jellemző tulajdonságainak 
összehasonlítása, felismerése, kifejezése.  
Aktív befogadás, érzelmi átélés.  

 
 

VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 
alapul.  
 
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. További fontos cél, hogy a 
tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra legjelentősebb képzőművészeti 
és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a vizuális jellegű művészetek iránt. 
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Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. század művészeti jelenségek 
befogadására. 
 
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  
 
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  
  

A vizuális kultúra (rajz, kézművesség) tantárgy közvetlen célja az alkotás öröme, az 
önmegvalósítás, a felszabadultság kialakítása a tanulókban a környező világ vizuális 
sokfélesége és az emberi alkotások iránti érdeklődés felkeltésével a kézműves és művészi 
jellegű alkotások létrehozására során.  

 
A vizuális kultúra célja egyrészt az ízlés, képzelőerő, önkifejezés képességének kialakítása a 
forma-, szín-, ritmusérzék kibontakoztatásával, a mozgáskoordináció, a figyelem, emlékezet és 
a kooperativitás fejlesztésével, másrészt az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók 
hozzásegítése a látható világ értelmezéséhez, a szépség esztétikai élményének élvezetéhez. 

 

A vizuális kultúra tantárgy a Nat és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 
által megjelölt nevelési, fejlesztési feladatok megvalósítására a művészet és önkifejezés 
eszközeivel indirekt módon és integráltan kínál lehetőséget. Az erkölcsi nevelés terén 
kitartásra és erőfeszítésre tanít a feladatok végrehajtásában, az alkotások eszmei tartalmának 
értelmezésével és kifejezésével. A magyar alkotók, népi kézműves- és iparművészek 
munkáinak megismerése és értékelése révén nemzeti azonosságtudatra ébreszti a tanulókat. 
Az önismeret és társas kultúra fejlesztésére alkalmat kínálnak a gyermekmunkákból akár 
tanórai, akár intézményi szinten szervezett kiállítások, amelyek során lehetőség nyílik a 
pedagógusi értékeléssel párhuzamosan történő önértékelésre és társértékelésre. A lelki 
egészség megőrzése, illetve annak helyreállítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése 
különösen fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében. Az érzelmi nevelés számos 
aspektusát foglalja magában a művelődési anyag a saját, a társak és a képzőművészek 
alkotásainak révén. A természeti témák alkalmat adnak a környezettudatosság erősítésére, a 
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természeti és az ember által teremtett környezet megóvására való törekvés és a minden élő 
iránti tisztelet kialakítására. 
 

A kiemelt fejlesztési feladatok közé tartozik a tanulók megismerő és befogadó képességének 
fejlesztése a közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozásával, az ismeretszerzés, 
a tanulás, a térbeli tájékozódás és a kommunikációs képességek közvetítésével. Kreativitásuk, 
alkotóképességük és művészeti-esztétikai befogadó képességük élénkítése során fejlődik 
problémamegoldó gondolkodásuk is.  Az önismeret, önértékelés, önszabályozás magasabb 
fejlettségi szintre emelésére szintén jó alkalmat kínálnak a rajzórák, foglalkozások.  

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a műveltségi terület lehetőségeket kínál a 
tehetség kibontakoztatására is. A gyakorlati, manipulációs tevékenységek 
élményszerűségükkel segítik az ismeretek elmélyítését és serkentik a tanulók kreativitását. 

 
A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelésének-oktatásának valamennyi 
momentumát átszövi a habilitációs-rehabilitációs tevékenység.  A képzelet, kifejezőképesség, 
kreativitás fejlesztésére egyik legalkalmasabb színtér a művészetek műveltségterület. A rajz, a 
kézművesség és a médiaismeret tantárgyként és szabadidős foglalkozásként egyaránt változatos 
és széleskörű lehetőségeket kínál a figyelemkoncentráció, a tartós és szándékos figyelem és 
emlékezet fejlesztésére, a tevékenységek kitartó végzésének megvalósítására, a feladattartás 
erősítésére.  
 
A képzőművészeti alkotások esztétikai élményt adóan támogatják a megfigyelő- és 
elemzőképesség megalapozását, valamint az esztétikai érzékenység készségeinek fejlesztését. 
A téri, időbeli tájékozódás fejlesztése a tanulók művészeti befogadó és alkotó tevékenységeinek 
során egyaránt megvalósul. A kommunikációs képességek, az élmények, benyomások 
megfogalmazásának, kifejezésének képessége szóban és ábrázolásban egyaránt fontos 
rehabilitációs feladat. A finommotorika és a célszerű, tudatos eszközhasználat fejlesztése 
egyben a cselekvéses tanulás, ismeretszerzés eszközéül is szolgál.   
 
A tanulók felelősségérzetének kialakítása, megerősítése maguk és környezetük iránt szociális 
kompetenciáik, erkölcsi tartásuk egyik legfontosabb komponense, tehát kiemelt habilitációs 
feladat. Az egyéni vagy közös alkotás örömének felfedezése, megélése motivációs élményként 
segíti az ok-okozati összefüggések, következmények felismerését, következtetések levonását, 
vagyis a kauzális gondolkodást.  
 
Az önismeret, önértékelés, a társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, 
kapcsolatteremtő és együttműködési képesség alapját képezik a tanulásnak és a későbbi 
munkavégzésnek, a harmonikus, élhető felnőttkor megteremtésének. 
 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók ismeretelsajátítási folyamataiban az egyénre szabott 
motiváción kívül jelentős szerephez jut a motoros tanulás, a tevékenységbe ágyazott kognitív 
fejlesztés. A különféle matériákkal, eszközökkel végzett tevékenységek során szerzett 
mozgásos és kognitív tapasztalatok transzfer hatásként érvényre juthatnak a közismereti 
tantárgyaknál is. A vizuális kultúra tantárgy alkalmat kínál az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
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tehetséggondozására, amellyel pozitív énképüket, társadalmi integrációjukat erősíti és 
támogatja a társadalmi esélyigazságosság megnyilvánulásait.  

 

A tanulók kulcskompetenciának fejlesztését sokoldalúan szolgálhatja direkt és indirekt módon a 
vizuális kultúra tantárgy. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára elengedhetetlen a sok 
érzékszervi tapasztalat, a megfigyelések sokszínűsége és a manipulatív tevékenységre épülő 
ismeretgazdagítás. A kreativitás, kíváncsiság, divergens gondolkodás, eredeti látásmód és 
alkotókedv nem intelligenciafüggő, ezért a tanítványok sikeresek lehetnek e területen. A 
kommunikáció terén a beszédértés és a beszédprodukció fejlesztését kiemelt feladatként 
említi az Irányelv. A tantárgy számos lehetőséget teremt a beszélgetésre, az érzelmek, 
gondolatok kifejezésére, véleménynyilvánításra, az anyanyelv kifejező, informáló, felhívó 
funkcióinak alkalmazására a közlés, megbeszélés, rábeszélés formáiban.  

1–2. évfolyam 

 

A vizuális kultúra elsődleges célja kisiskolás korban, hogy a gyermeki alkotási vágyra és játékos 
kedvre alapozva átvezetést képezzen az óvodai nevelési fázisból az iskola világába, fejlesztve 
a hatékony tanuláshoz szükséges képességek kialakítását, megerősítését. A közös gyermeki 
alkotások során fejlődik a tanulók kommunikációs és kooperációs, reális ön- és társértékelési 
képessége.  

 

Cselekvéses-tapasztalati tudásokhoz jutva értékelik és óvják a természeti és az épített környezet 
értékeit, felszabadultságot és örömet jelent azok szépsége, esztétikuma. Ha örömüket lelik az 
alkotás folyamatában és alkotásaik eredményében, erősödik pozitív énképük. 

 

A tanórákon az erkölcsi nevelés a saját munkáért, a közös alkotásért vállalt felelősség, valamint 
az önfegyelem gyakorlásaként valósulhat meg. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztését, 
az önbizalom erősítését szolgálhatják a tanulói alkotások ön- és társértékelő mozzanatai. 

 

A tanulói alkotások kivitelezése során az anyagokkal való környezettudatos gazdálkodásra és a 
szűkebb környezet esztétikus, rendezett kialakítására és fenntartására nyílhat alkalom. 

 

Témakör 1.Vizuális nyelv és technikák 
Javasolt 
óraszám: 

35 óra  

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális nyelv alapelemeinek – szín, forma, tömeg – megismerése, 
környezeti relációkban való megértése és azok felhasználása az 
alkotótevékenység során, a tanulói személyiség érzelmi és mentális 
gazdagodása érdekében. 
Közös alkotásokban a kooperativitás kialakítása és fejlesztése. 

Képességfejlesztési fókuszok: lendületes mozgással formaalkotási képesség; 
kompozíciós képesség (egyensúly); formaérzék; formalátás; formaalkotás és 
összehasonlítás képessége; vizuális ritmus képzésének képessége; tárkészítés 
képessége; mozgásemlékezet; mozgásfantázia; élménykifejezés képessége. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
1.1. A vonal A vizuális nyelv alapvető elemeinek használata és 

megkülönböztetése. 
Képi elemek komponált megjelenítése. 
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A vonal mint a mozgás 
lenyomata tapasztalati 
értelmezése. 
A vonal mint a mozgás 
kifejezője. 
A vonal mint formaképző 
elem. 

1.2. A folt 
A folt keletkezése. 
A folt változtathatósága. 

1.3. A szín 
Szín, színritmusok 
alapszínekkel. 

1.4. Forma és nagyság 
Forma és nagyság három 
dimenzióban, térformák. 
Természeti formák ritmusa. 
Mesterséges formák 
megfigyelése. 

1.5. Síkforma, térforma 
Szabályos és szabálytalan 
síkformák. 
Szabályos és szabálytalan 
térformák. 
Sík és térformákból alkotott 
ritmusok.  
Formaredukciók. 

Legalább két grafikai és színes technika alkalmazása. 

Fogalmak 

Álló egyenes, fekvő egyenes, kréta, ecset, lendületes kézmozgás, ferde 
egyenes, hullámvonal, körvonal, ismétlődés, folt, szín, szétfolyás, 
összefolyás, keveredés, foltforma, színezés, egyenletes, ugyanolyan, 
egyforma, más alakú, oldal, kisebb, nagyobb, hatalmas, egyik csoport, 
másik csoport, kövérebb, soványabb, kék-sárga, piros, vízfesték, tempera, 
csomagolópapír, selyempapír, papírtépés, színes papír, ragasztó, 
könyvjelző, gyufásdoboz, krepp papír, papírszalag, papírcsík, gyertya, álló 
és fekvő nyolcas, ovális forma, zöld, narancssárga, lila, átalakítás, 
hozzátevés, elvevés, szabályos, szabálytalan. 

 

 

Témakör 2. Kifejezés, képzőművészet 
Javasolt 
óraszám: 

35 óra  

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pszichikus funkciók fejlesztése, az élmények, hangulatok kifejezése 
elemi képzőművészeti eszközökkel. 
Képzőművészeti alkotások hangulati értékelése, elemi szintű 
értelmezése. 

Képességfejlesztési fókuszok: képzeteket felidéző ábrázolási képesség; 
kompozíciós képesség; formaérzék; képalkotó képesség; képolvasási 
képesség; ábrázolási képesség – tárgyi megfeleltetés képessége; jelzés szintű 
térábrázoló képesség; emberábrázolás képessége. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
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Alkotótevékenység 
2.1. Hangulatok, élmények  
Évszakok hangulatának 
kifejezése. 
Színhangulat kifejezése – az 
évszakok jellemző színei. 
Vonal felhasználása élmény 
kifejezéséhez. 
Színhangulat kifejezése 
foltképzéssel. 
Hangulat kifejezése 
ujjnyomással és foltfestéssel. 
Élmény, hangulat kifejezése 
színnel és formával. 
Hangulat kifejezése 
természetes formák 
felhasználásával. 

Alkotótevékenységben:  
Átélt élmények, hallott, látott vagy elképzelt történetek 
vizuális megjelenítése síkban, térben és időben. 
Önkifejezés, érzelmek, hangulatok kifejezése többféle 
eszközzel: verbálisan, vizuálisan, gesztussal. 
 

Befogadás – alkotás 
2.2. Reaktív alkotás, 
élmények, hatások kifejezése 
Művészeti ágak (zene, 
irodalom, a képzőművészeti 
ágak, tánc, design) 
legfontosabb 
megkülönböztető jegyei. 

Befogadó tevékenységben: 
Képzőművészeti alkotás hatására hangulat kifejezése 
mozgással, dallammal, gesztusokkal, verbálisan. 
Képzőművészeti alkotás hatására hangulat kifejezése 
természetes formák felhasználásával. 
Érzelmek kifejezése fantáziakép és bábfigurák készítésével 
természeti formákból. 
Élménykifejezés vonalakból alakított formákkal. 
Élménykifejezés egyéni formaalkotással. 
Saját munkák, művészeti alkotások, vizuális jelenségek 
elemi szintű leírása, elemzése és összehasonlítása. Esztétikai 
élmény átélése. 

Fogalmak 

Ősz, barna, hangulat, fa, táj, nap, arc, önarckép, víz, hullámzás, hajó, hal, 
falevélhullás, szél, faág, falomb, fólia, toll, fotó, kivetítés, írásvetítő, 
száraz, zörög, avar, fej, test,  kéz, láb, kígyó, tekeredés, összemosódás 
(színek), szomorú, vidám, lassú, gyors, lágy, friss, szeptember, október, 
november, havazás, hideg, jeges, hideg szín, hóember, virág, rügy, 
rózsaszín, piros, fehér. 

 

 

Témakör 3. Vizuális kommunikáció 
Javasolt 
óraszám: 

30 óra  

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű képi közlések megalkotási képességének kialakítása. 
Jelenségek, képek, magyarázó ábrák elemi szintű értelmezési 
képességének kialakítása. 
Szabadkézi rajzos és montázstechnikai jártasság kialakítása. 

Képességfejlesztési fókuszok: ábraolvasás és tulajdonságok felismerésének 
képessége; kapcsolatok felismerésének képessége; gesztusok megértésének 
képessége; mimika megértésének, képen való felismerésének képessége; 
képolvasási képesség, képi jelek megértése; vizuális kifejezőképesség; 
érzelmek kifejezésének legegyszerűbb jelzései. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
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Befogadó tevékenység 
3.1 Vizuális jelek befogadása, 
értelmezése 
Nonverbális kommunikációs 
eszközök. 
A vizuális hatáskeltés eszközei.  
Technikai képalkotás – 
fényképezés, videofelvétel, film 
jelentősége.  
Egyszerű jelzések, piktogramok.  

Befogadó tevékenységben: 
Képolvasás. 
Emberi gesztusok értelmezése cselekvéssel. 
Térbeli irányok jelzése, értelmezése. 
Emberi gesztusok értelmezése képi jelekből.  
Arckifejezések értelmezése a valóságban és képen. 
 

Alkotótevékenység 
3.2. Vizuális kommunikáció 
szerepe a kifejezésben 
Tárgyas napirend. 
Rajzos naprend. 
Egyszerű piktogramok. 
Fotók. 

Alkotótevékenységben: 
Egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló 
megjelenítések tervezése (elemi szintű jel, napirendi rajz, 
alaprajz, térkép). 
Folyamat, mozgás megjelenítése egyszerű eszközökkel 
(elemi szintű folyamatábra, fázisrajz). 

Fogalmak 

Fiú-lány, néni-bácsi, hajszín, lányruha, fiúruha, magas-alacsony, gyerek, 
felnőtt, anya, apa, gyerek, család; Gyere ide! Menj el! jobbra-balra, körbe, 
föl-le, integetés, magyarázat, sírás, nevetés, vidám-szomorú, reggel, 
délelőtt, dél, délután, este, éjjel. 

 
 

Témakör 4. Tárgy- és környezetkultúra 
Javasolt 
óraszám: 

44 óra  

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

Jártasság kialakítása egyszerű tárgyak készítésében. 
Tájékozottság kialakítása a közvetlen környezet tárgyainak forma – 
funkció – anyag összefüggéseinek rendszerében. 
Néhány egyszerű kézműves technika alapfogásainak elsajátíttatása. 
Környezettudatosság lehetőségeinek felismertetése a vizuális 
kultúrában. 
A népi tárgykultúra legjellemzőbb tárgyainak megismertetése. 

Képességfejlesztési fókuszok: vizuális ritmus képzésének képessége; 
manualitás, finommotorika; tárgykészítési képesség; formaészlelés – 
nagyság és minőség meglátása; plasztikus formaalakítás képessége. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 
Befogadó tevékenység 
4.1. Művészeti környezet 
Múzeum- és képtárlátogatások, 
megfigyelések. 
4.2. Élettér – természeti és 
épített környezet 
Az épített környezet 
esztétikuma. 
Az épített környezet védelme. 
Környezettudatosság. 
 
Befogadás-alkotás 
Reflexiók a látottakról – 

Alkotótevékenységben: 
Egyszerű makett elkészítése. 
Környezet-átalakítás egyszerű eszközökkel. 
Egyszerű tárgy elkészítése. 
 
Befogadó tevékenységben: 
Közvetlen környezet tárgyainak, épületeinek 
megfigyelése – funkció, anyag, forma szerint. 
Kiállítás, múzeumlátogatások, reflexiók a látottakra 
közvetlen tapasztalatok alapján. 
A legfontosabb nemzeti szimbólumok felismerése 
(nemzeti színek, címer, országzászló, Országház, Szent 
Korona). 
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verbális, saját vizuális 
megjelenítés. 
 
Alkotótevékenység 
4.3. Tárgyak alkotása, díszítése 
Tárgykészítés természeti 
formákból.  
Tárgykészítés agyagból. 
Tárgykészítés papírból. 
Tárgyak csomagolása, 
díszcsomagolás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fűzés, damil, cérna, csomó, agyag, kiégetés, gyúrható, gömbölyítés, 
golyó, gyöngy, spárga, bőrszíj, kisebb-nagyobb, egyforma, teknős, süni, 
sodrás, agyaghurka, ünnep, névnap, születésnap, Anyák Napja, 
csomagolás, selyempapír. 

 
 

Összegzett 
tanulási 

eredmények a 
két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló képes: 
 az elemi balesetmegelőzési szabályok betartására, 
 a lendületes kézmozgás kivitelezésére, 
 a tantárgy során használatos eszközök megnevezésére és adekvát 

használatára, 
 a formák megfigyelésére, azok nagyság szerinti rendezésére, 
 egyszerű esztétikus alkotás elkészítésére, 
 bátor kísérletezésre az egész rajzfelület befestéséhez, 

kitöltéséhez, 
 a tanult vonalak alkalmazásával felismerhető ábra, rajz 

készítésére, 
 a már begyakorolt technikákkal, kevert technikával alkotás 

létrehozására, 
 társaival való kooperációra a közös alkotás során, 
 családábrázolás értelmezésére, 
 egyszerű gesztusok megértésére és reprodukciójára, 
 térbeliségre vonatkozó irányok kézmozdulattal való jelzésére, 

illetve felismerésére, 
 munkaterületét tisztán tartva, használható tárgyat készíteni,  
 tudatosan változtatni az alkotás nagyságát, 
 utánzással egyszerű formákat készíteni, 
 esztétikusan becsomagolni egy egyszerű formájú tárgyat, 
 saját alkotása feletti örömre.  

 

 
TESTNEVELÉS 

 
A testnevelés az egyik legösszetettebb tanulási terület, meglehetősen komplex célkitűzéssel. 
Egyik legfontosabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének 
biztosítása, mely kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre nevelés célját valósítja 
meg, miközben az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat kompetencia-összetevők 
fejlesztése is megtörténik. 
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A testnevelés tantárgy a tanulókat a játék és a sporttevékenység, illetve a testedzés 
lehetőségeinek és eljárásainak felhasználásával, a pedagógus személyes példamutató 
magatartásán keresztül alakítja, formálja. Az egészséges és harmonikus életvitelt megalapozó 
ismeretek átadása, a szokások kialakítása az alapfokú oktatás kezdeti szakaszában a 
leghangsúlyosabb. Az alsó tagozat nevelő-oktató tevékenységében ezért kiemelkedő szerepe 
van a testnevelés tantárgy tanításának, amit a szükséges képzettséggel rendelkező pedagógus 
végez. A tantárgy jelentőségét növeli, hogy a koordinációs képességek fejlesztésének szenzitív 
szakaszai nagyrészt erre az életkorra tehetők. A tanulók természetes igényéből fakadó 
mozgásszükségletet úgy kell kielégíteni, hogy a mozgásműveltség kialakítása és fejlesztése 
mellett kiemelt szerepet kapjon a motoros képességek fejlesztése. A testnevelés meghatározó 
szerepet játszik a tanulók szokásrendjének, életvitelének kialakításában. Ebben a korban 
alapozható meg a mozgás és a mozgástanulás iránti pozitív attitűd, amely jelentősen hozzájárul 
az élethosszig tartó, egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel megvalósításához. Így 
válhat az egyén később a társadalom aktív tagjává. Az egészségfejlesztés területén a rendszeres 
higiéniai alapok megismerése, elsajátításának igénye az egész nevelési-oktatási szakaszt 
végigkíséri. A szabadtéren, a természetközeli helyszíneken végzett rendszeres testmozgás 
szükségességének tudatosítása a környezet megismerésén keresztül járul hozzá a fenntartható 
jelen és jövő iránti elkötelezettséghez mint nevelési célhoz.  
 
A testnevelés kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és 
élményszerű tanulást. A gyors mozgástanulásnak, valamint a sportági mozgásformák 
elsajátításának alapfeltétele a természetes mozgások megszilárdulása. Ennek érdekében 
érvényesülnie kell a fokozatosság elvének. Az alapkészségek egyszerű végrehajtását 
gyakorolva jutunk el az összetettebb helyzetekben történő végrehajtásig. A tanulási folyamat 
során érvényesülnie kell a sikerességnek, az örömteli mozgásos tevékenységnek, amely a 
játékkal, a játékos mozgástanulással együtt kialakíthatja a testneveléshez, a testmozgáshoz 
fűződő pozitív érzelmi viszonyulást. A játéktevékenység során is a könnyített szabályoktól 
haladunk az egyre nehezedő szabályok alkalmazása felé.  
 
Az általános iskola alsó tagozatán elsősorban a játékos cselekvéstanulást helyezzük előtérbe. A 
differenciálás elvét alkalmazva juthatunk el oda, hogy minden tanuló a számára megszerezhető 
tudás legmagasabb szintjére jusson. Fontos, hogy a gyerekeket a követelmények erőkifejtésre 
késztessék, de ez ne vezessen kudarchoz, ne váljon kilátástalanná, és ne okozzon hátrányos 
megkülönböztetést. Ugyanakkor a tanulókat hozzá kell segíteni ahhoz, hogy toleránssá váljanak 
a társaik gyengébb teljesítménye, esetleg testi és más fogyatékossága iránt. 
 
A testnevelés célja a motoros tevékenységeken keresztül a gyermekközpontú 
személyiségfejlesztés, az egyéni motoros képességek, a testi és lelki kondíciók eltérő fejlődési 
ütemének figyelembe vételével a rendszeres fizikai aktivitás, az egészségtudatos, aktív 
életvezetésre való szocializáció elősegítése. Ennek érdekében a mozgáskészség, a motoros, 
kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése, a motiváció a szabadidős sportokban való 
aktív részvételre, a szociális és emocionális képességek pozitív megerősítése, preventív 
egészségtudatos életvezetési szokások kialakítása. E célt szolgálja – többek között a külön 
témakörként tárgyalt és önálló fejlesztési területként megjelölt tánc is. 
 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a fentebb felsorolt célok kiegészülnek a gyakran 
társuló testtartásbeli, mozgáskoordinációs és egyéb motoros anomáliák kezelésével, amelyek 
javítása a szomatopedagógia eszközrendszerével a testnevelés tantárgy habilitációs céljai között 
szerepel. A tantárgy terápiás célja, hogy az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló 
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kondicionális, koordinációs képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatosan 
fejlődjék, hogy erősítse a szocializációs, rehabilitációs folyamatokat, esélyt teremtve a munka 
világában való helytállásra. 
 
A motoros készségfejlesztés-edzettség a fittségi szintnövelő és -megtartó testgyakorlatok 
végzése során, a motoros képességek fejlesztésének és szerepének tudatosítása mellett valósul 
meg. A motoros készségfejlesztés-mozgástanulás területén a sportágspecifikus és általános 
taktikai elemek elsajátítása egyénileg, párban és csoportban, valamint a motoros tanulással 
kognitív, affektív és szociális képességek fejlesztése során valósul meg. 
 
A játék, játékosság szerepe kisgyermekkortól az ifjúkorig egyaránt fontos. Ezt szolgálhatják a 
játékos mozgásformák egyénileg, párban, csoportban, a sportág-előkészítő mozgásos játékok, 
az alkotó és kooperatív játékos feladatok, a kognitív, affektív és szociális képességek fejlesztése 
játékkal. Az egyénileg, párban, csoportban végzett játékos és sportág-specifikus versenyek 
nagy jelentőségűek a tanulók kognitív, affektív és szociális képességeinek fejlesztésében. 
 
Preventív, életvezetési, egészségfejlesztési célokat szolgálnak a szabadidős 
sporttevékenységek, az életmódot, életstílust és életminőséget befolyásoló egyéni és társas 
tevékenységek. 
 
A fentieken kívül kiemelt általános fejlesztési feladatokat jelent a sajátos nevelési igényű 
tanulók esetében az erő, az állóképesség, az ügyesség, a gyorsaság növelése, a koordinációs 
képesség, a mozgástanulási, a mozgásszabályozó, a mozgásalkalmazkodó, az egyensúlyozó 
képesség, valamint az adekvát reakciók, a ritmus és a téri tájékozódó képesség fejlesztése. 
Pozitív jellemtulajdonságok – akaraterő, bátorság, fair play – kialakítása és fenntartása. 
 
Kiemelt habilitációs/rehabilitációs fejlesztési feladat a mozgásigény, kezdeményezőképesség 
erősítése, motiváció és bátorítás a mozgásos feladatok végrehajtására. Mozgásos játékokban 
szabálytartásra, együttműködésre nevelés a játék örömének felfedeztetésével. A mozgásos 
alaptechnikák elsajátítása, a kitartás és az állóképesség fejlesztése kiemelt feladat az általános 
kondicionálás, testi hajlékonyság, végtagok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a 
dobó, az egyensúlyozó képesség alakításával összhangban, a tanuló terhelhetőségének 
függvényében. A betegségekkel és az időjárási tényezőkkel szembeni ellenálló-képesség, 
edzettség biztosítása a mozgás segítségével. 
 
Külön figyelmet kell fordítani a saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítására a 
függőleges és vízszintes zónákban, a téri viszonyok pontos felismerésére és orientációra. A 
viszonyszavak felfogása, adekvát használata, a téri biztonság erősítése folyamatos feladat a 
tantárgy tanítása során. A gyermekek/tanulók önismereti képességének fejlesztése, az önállóság 
és a versenyszellem erősítése a mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok önálló 
végzését és az általános helytállás képességét támogatja. 

 

A testnevelés tantárgy a Nat és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 
által megjelölt kompetenciafejlesztési feladatok megvalósítására integráltan kínál lehetőséget. 

 

Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek ismeretelsajátítási folyamataiban az egyénre szabott 
motiváción és differenciált feladatkiosztásokon kívül jelentős szerephez jut a motoros tanulás, 
a tevékenységbe ágyazott kognitív fejlesztés.  
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A fizikai állóképesség és a motoros képességek erősen befolyásolják a tanulók iskolai 
teljesítményét, pályaorientációs lehetőségeit és a jövőbeni munkaerőpiaci alkalmasságukat. A 
szabadtéri testnevelésórák és szabadidős sporttevékenységek, túrák alkalmat adnak a 
környezettudatosság erősítésére, a természeti és az ember által teremtett környezet 
megóvására, minden élő iránti tiszteletre. Testnevelésórán az önállóan végzett, egyéni 
mozgás- vagy tartásrehabilitációs gyakorlatoknál nagy szerepe van a hatékony, önálló 
tanulásnak, amelynek transzferhatása hasznosulhat a közismereti tantárgyak művelésében és 
a kulcskompetenciák fejlesztésében. 

 

Ha a tanuló gyógytestnevelésben vesz részt, vagy gyógytestnevelésben is részt vesz, a 
gyógytestnevelés végrehajtása során a testnevelés kerettanterv adaptálható elemeit is 
alkalmazni kell. 

 

 

1–2. évfolyam 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekeknek ép kortársaikhoz hasonlóan lételeme a mozgás. A 
mozgásos játékformák során bővülnek önmagukról és szűkebb-tágabb környezetükről 
szerzett tapasztalataik, ismereteik, fejlődnek kognitív és prekognitív képességeik. 

 

Az iskolás létforma első két évében a testnevelés tantárgy fő célja a mozgásformák elsajátíttatása, 
a mozgás örömének felfedeztetése, az egészséges életmódra nevelés és az esetleges 
testtartásbeli rendellenességek és a mozgásos ügyetlenség korrekciója. A közösségi 
mozgásformák során a kooperáció, a sportszerűség alapjainak megteremtése, a gyermek és 
szociális környezete számára egyaránt kedvező attitűdök kialakítása. 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos kisgyermek számára a testnevelés tantárgy számos lehetőséget kínál 
a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciók fejlesztésére. 

 

A gyógypedagógia eszköztárán, valamint az esetleges terápiás szükségleteken és lehetőségeken 
túl meghatározó az egyéni különbségekhez alkalmazkodó időmennyiség, a játékosság 
biztosítása, valamint a gyermeki kíváncsiság fenntartása/felkeltése. 

 

Témakör 1. Motoros képességfejlesztés – edzettség, fittség 
Javasolt 
óraszám: 

70 óra 

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanulók mozgásképességének és fittségének növelése (eszközökkel 
és azok nélkül). 
A vázizomzat erősítése és nyújtása egyszerű, gimnasztikai 
gyakorlatokkal. 
Biomechanikailag helyes testtartás kialakítása és fenntartása.  
Elemi, ritmikus mozgásformákkal az ideg-, légzési, keringési és 
mozgatórendszer fejlődésének elősegítése. 
Egészséges testi fejlődés támogatása. 
Mozgásműveltség kialakítása és fejlesztése.  
Motorikus képességek fejlesztése. 
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Mozgásigény felkeltése és fenntartása. 
A motoros képességek fejlesztése. 
Képességfejlesztési fókuszok: felismerő, ráismerő és eszközhasználati 
készségek; gyors, pontos mozgási és testhelyzet-változtatási 
képesség; megfigyelési és döntési képesség; testérzékelés, a mozgás 
határainak tudatosítása; téri tájékozódás; a mozgás örömének átélése; 
transzfer hatások a közismereti tantárgyakra. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

1.1. Gimnasztika 
 
1.2. Torna 

Alapállás, terpeszállás, 
kartartások, karkörzés. 
Törzshajlítások előre-hátra. 
Szökdelések. 
Egyszerű kéziszer-gyakorlatok. 
Bordásfal-gyakorlatok. 
Lábgyakorlatok. 
Fej-, nyak-, váll-, törzsgyakorlatok. 
Nyújtás, hajlítás, fordítás, döntés. 
Tartásos helyzetek: ujjtartás, nyújtott, zárt kartartás – 
előre, oldalt és magas tartásban. 

Fogalmak 
Szökdelés, páros láb, jobb-bal, váltott láb, terpeszállás, harántterpesz, fej, 
törzs, ujj, kéz, kar, karhajlítás, nyújtás, körzés, kéziszer, labda, szalag, 
tornabot, bordásfal, hátsó és mellső függés, döntés, fordítás, előre, oldalt. 

 

Témakör 2. Motoros készségfejlesztés – mozgástanulás 
Javasolt 
óraszám: 

70 óra 

A témakör nevelési-
fejlesztési céljai 

A testvázlat tudatosítása, lateralitás, szerialitás, vizuomotoros 
koordináció, egyensúlyérzékelés és észlelés fejlesztése. 
A pszichikus funkciók (figyelem, emlékezet, gondolkodás) és 
gondolkodási műveletek (összehasonlítás, konkretizálás, 
differenciálás) fejlesztése. 
Koordinációs képesség, mozgástanulási, mozgásszabályozó, 
mozgásalkalmazkodó, egyensúlyozó képesség, valamint az adekvát 
reakciók, a ritmus és a téri tájékozódó képesség fejlesztése. 
A közismereti tantárgyak tanulásának habilitációs megsegítése az 
észlelés, kinesztetikus érzékelés, figyelem, emlékezet és térérzékelési 
képességek fejlesztésével. 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák kialakítása, 
megerősítése. 
Testtérkép, lateralitás, szerialitás tudatosítása. 
Szenzoros integráció fejlesztése. 
Természetes mozgásformák alkalmazása, gyakorlása, 
továbbfejlesztése a torna, az atlétika, a sportág jellegű feladatokban, a 
gyermektáncban. 
A vízbiztonság megalapozásának előkészítése. 
Képességfejlesztési fókuszok: testhelyzet és változásai; pontos 
megfigyelésre törekvés; járás egyensúlyának megtartása kijelölt 
nyomvonalon; mozgás sebességének és irányának érzékelése; 
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testrészek, testhelyzetek ismerete; saját test elfogadása. 

 

  

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

2.1. Testséma tudatosítását 
szolgáló játékok 

Testhelyzet tudatos változtatása: állások, ülések, fekvés 
hanyatt, háton, oldalt bemutatással és utánzással. 
Testrészek megkülönböztetése taktilis ingerlésre, testtájak 
megmutatása érintéssel. 
Egyszerű játéktárgyak felismerése tapintás útján. 
Célzott stimulációk játékok és labda adogatásával. 
Az egyensúly-érzékelés és  
-észlelés fejlesztése járással, forgással, gurulással, 
súlypont áthelyezésével. 

2.2. Atlétikai elemek Rövid távú futás és járás, hirtelen megállás, szóbeli 
instrukciók és bemutatás alapján. 
Mozgás sebesség, irány érzékelése lengetés, hintázás, 
gurulás alkalmával. 
Futás: lassú, kötetlen; hosszú egyenletes; változó iramú.  
Futóiskola: sarokemelés, térdemelés, kanyarodás, 
alakzatok. 
Kötetlen futások. 
Rövid, gyors futások. 
Akadályfutások (a gyermekekhez adaptált akadályokkal). 
Állórajt. 
Szökdelés egy és páros lábbal; helyben és haladva. 
Szökdelés akadály felett (a gyermekekhez adaptált 
akadályokkal). 

2.3. Torna 
A talajtorna és az atlétika 
alapmozgásai 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok. 
Támaszok tornazsámoly alkalmazásával. 
Guruló átfordulás. 
Alacsony tornaszekrényre felugrás, leugrás – átugrás (5 
ütemben: támasz, feltérdelés, felguggolás, felállás, 
leugrás). 
Tornapadon járás, fordulatok. 
Függés bordásfalon, gyűrűn, lengés gyűrűn. 
Gyertya kartámasszal. 
Testsúly megtartása támaszban karhajlítással. 
Négykézláb járás. 
Mellső és hátsó helyzetben kúszás, csúszás. 
Guruló átfordulás előre-hátra – egyedi megsegítéssel. 
Tarkóállás segítséggel. 
Függeszkedés bordásfalon és kötélen. 
Gyűrűn hintázás. 
Egyensúly gyakorlatok. 
Járás lábujjon, talpélen, gördülő sarkon. 
Utánlépés, fordulatok, sarokemelés, térdemelés. 
Kötélugrás. 
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Helyből és rövid rohammal távolugrás. 
Dobás, csúsztatás, gurítás, rúgás megkísérlése – labdával 
és babzsákkal – célba, irányba és távolba. 

2.4. Ismerkedés az úszás 
alapjaival 

Vízi játékok, fújó gyakorlatok vízben, siklás segítséggel. 

Fogalmak 
Állás, ülés, fekvés, hanyatt, háton, hason, oldalt, járás, távolság, futás, 
test, kéz, láb, has, hát, fej, szem orr, fül, labda, kocka, baba, séta, forgás, 
sebesség, gurulás, lengetés, medence, siklás, buborék. 

 

Témakör 3. Játék 
Javasolt 
óraszám: 

80 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igény 
megalapozása. 
Fizikai erőnlét, állóképesség kialakítása / fenntartása. 
Játékszabályok által az elemi döntésképesség és szabálytudat 
kialakítása. 
Csapatszellemre, sportszerűségre nevelés. 
Együttműködés, kooperáció elősegítése. 
Siker és kudarc elviselése képességének fejlesztése. 
Versenyszellem kialakítása és fenntartása. 
Képességfejlesztési fókuszok: társakra figyelés; együttműködés; 
szabálykövetés, szabálytartás; önellenőrzés; „beszéd”–mozgás 
koordináció; téri orientáció; kudarctűrés; győzelem sportszerű 
megélése. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

3.1. Futó és fogójátékok – 
fogócska, macska és egerek stb. 

Páros fogó – Hátsó pár előre 
fuss! stb. 
Átfutó játékok – Gyertek 
haza, ludaim! Adj király 
katonát! stb. 

 
3.2. Énekes és mondókás 
körjátékok –  

népi gyermekjátékok 
 
3.3. Sor- és váltóversenyek 

Sor- és váltóversenyek 
sporteszközök (labdák) 
beépítésével 

 
3.4. Labdajátékok, versenyek 

A játékok során fokozatosan 
nehezített szabályokkal 
történik a játékvezetés, a 

Egyénileg, párban, csoportban végezhető játékok 
elsajátítása szerrel és/vagy szer nélkül. 
Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok értése és 
reprodukciója.  
Kreatív és kooperatív játékok értése és reprodukciója 
Sportelőkészítő játékok értése és reprodukciója. 
Népi gyermekjátékok értése és reprodukciója. 
Érzelmek és motivációk szabályozásának elemi szintű 
megvalósítása. 
Élményszerűség és öröm érzékeltetése a társas 
játéktevékenységben. 
Személyes és társas folyamatok megélése. 
A konfliktuskezelés elemi szintű ismerete és gyakorlata. 
 
Játékos ismerkedés a különböző anyagú, méretű és 
tulajdonságú labdákkal. 
Gurítások, dobások célba, irányba, 
feldobás, elkapás két kézzel, ölelő fogással. 
Labdaiskola falnál. 
Labda adogatása körben, zene ritmusára. 
Kétkezes alsó és kétkezes felső labdafogás. 



91 
 

tanulók haladásának 
függvényében. 
Játékok a különböző anyagú, 
méretű és tulajdonságú 
labdákkal: gumilabda, 
kislabda, gyógylabdák, 
kosárlabda, futball-labda 

Egykezes felső dobás gyakorlása falnál.  
Páros labdázás. 
Érkező labda megfogása és továbbadása társnak. 
Labdaátvétel. 
Labdavezetés. 
Adogató és kidobó csoportjátékok, versenyek (kidobó, 
Jancsi a körben, labdacica gurítással stb.). 

Fogalmak 

Fogócska, körjáték, sorverseny, váltóverseny, labda (gumi-, tenisz-, 
pingpong-, kosár-, röp-, kézi-, gyógy-, futball-), gurítás, dobás, pattintás,  
megfogás, elkapás, kétkezes, egykezes, felső fogás, alsó fogás, páros, 
átadás, elkapás, labdavezetés, adogatás. 

Témakör 4. Versenyzés 
Javasolt 
óraszám: 

60 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló 
versenyzésre sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági 
versenyek esetében. 
A sportoló mint példakép megjelenítése. 
Képességfejlesztési fókuszok: mozgáskoordináció; társakra figyelés; 
együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; önellenőrzés; „beszéd” 
mozgás koordináció; téri orientáció; kudarctűrés; győzelem; portszerű 
megélése; egészséges versenyszellem; döntésképesség; reagáló 
képesség. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

4.1. Futó és ugróversenyek 
Sorversenyek 
Váltóversenyek 
Futóverseny 
Ugróiskola 
Kötélugrás-verseny 

 
4.2. Labdás versenyek 

Kosárra dobó verseny 
Labdavezetési verseny 
Kidobó játék 
Kézi és röplabda 
alapmozgásaiból összeállított 
versenyek 
Labdarúgás alapjai – kapura 
rúgó verseny 

Egyszerűsített sportági versenyek végrehajtása 
egyszerűsített szabályokkal. 
Sor-és váltóversenyek szabályainak megismerése és 
betartása. 
Egyszerűsített sportági versenyek megismerése és 
végrehajtása az írott és íratlan sportszerűségi szabályok 
betartásával. 
Sportszerűség fogalmi jelentésének és gyakorlatának 
megismerése. 
 

Fogalmak 

Fogócska, körjáték, sorverseny, váltóverseny, a játékok, sportágak neve, 
labdák neve, gurítás, dobás, pattintás, megfogás, elkapás, kétkezes, 
egykezes, felsőfogás, alsó fogás, páros, átadás, elkapás, labdavezetés, 
adogatás, győztes, ellenfél, vesztes, tisztelet, sportszerűség. 

 

Témakör 4. Versenyzés Javasolt 
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óraszám: 
60 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók képessé tétele egyszerűsített szabályokkal zajló 
versenyzésre sor- és váltóversenyek és egyszerűsített sportági 
versenyek esetében. 
A sportoló mint példakép megjelenítése. 
Képességfejlesztési fókuszok: mozgáskoordináció; társakra figyelés; 
együttműködés; szabálykövetés, szabálytartás; önellenőrzés; „beszéd” 
mozgás koordináció; téri orientáció; kudarctűrés; győzelem; portszerű 
megélése; egészséges versenyszellem; döntésképesség; reagáló 
képesség. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

4.1. Futó és ugróversenyek 
Sorversenyek 
Váltóversenyek 
Futóverseny 
Ugróiskola 
Kötélugrás-verseny 

 
4.2. Labdás versenyek 

Kosárra dobó verseny 
Labdavezetési verseny 
Kidobó játék 
Kézi és röplabda 
alapmozgásaiból összeállított 
versenyek 
Labdarúgás alapjai – kapura 
rúgó verseny 

Egyszerűsített sportági versenyek végrehajtása 
egyszerűsített szabályokkal. 
Sor-és váltóversenyek szabályainak megismerése és 
betartása. 
Egyszerűsített sportági versenyek megismerése és 
végrehajtása az írott és íratlan sportszerűségi szabályok 
betartásával. 
Sportszerűség fogalmi jelentésének és gyakorlatának 
megismerése. 
 

Fogalmak 

Fogócska, körjáték, sorverseny, váltóverseny, a játékok, sportágak neve, 
labdák neve, gurítás, dobás, pattintás, megfogás, elkapás, kétkezes, 
egykezes, felsőfogás, alsó fogás, páros, átadás, elkapás, labdavezetés, 
adogatás, győztes, ellenfél, vesztes, tisztelet, sportszerűség. 

 

Témakör 5. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Javasolt 
óraszám: 

40 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészségfejlesztő mozgásos tevékenységformák kialakítása. 
Relaxációs gyakorlatok mint az önsegítés eszközeinek tudatosítása. 
Higiénés ismeretek tudatos alkalmazása, képességének és igényének 
erősítése. 
A szabad levegőn végzett sportok egészségmegőrző szerepének 
tudatosítása és szokássá válásának támogatása. 
A könnyített testnevelés individuális lehetőségének megteremtése. 
A tanulók betegségtudatának, félénkségének, esetleges gátlásainak 
mérséklése, oldása egyéni sikerhez juttatással. 
A tanulók meggyőzése a baleset-megelőzés fontosságáról, a 
bekövetkezett baleset esetén a teendők tudatosítása. 
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Képességfejlesztési fókuszok: egészségtudatosság; mozgásigény; 
rendszeres mozgás a szabadban, „levegőzés” igénye és élvezete; 
döntésképesség; gyors reagálás; a körülményekhez való 
alkalmazkodás; a természet szeretete, megóvása a gyermekek szintjén. 

Fejlesztési ismeretek Fejlesztési tevékenységek 

5.1.Testi-lelki higiéné 
Relaxációs gyakorlatok 
Testi-lelki higiéné 
Egészséges életmód 
alapelemei – étkezés, ruházat, 
pihenés, mozgás, a káros 
anyagok kerülése 
Az úszás elemei 

Játékos relaxációs gyakorlatok végzése. 
Testi higiénés ismeretek és azok mindennapi 
gyakorlatának javítása. 
Lehetőség szerint az úszás elemeinek elsajátítása. 

5.2.Természetben űzhető sportok 
Valamennyi évszakban, 
lehetőség szerint a 
sportfoglalkozások 30%át 
töltsék szabadban a tanulók. 
A tornagyakorlatok 
kivételével valamennyi 
tematikai egységben szereplő 
feladatok a szabadban is 
elvégezhetőek. 
Túra – balesetvédelem: 
kullancsveszély 
 

Szabad térben végzett gyakorlatok végrehajtása.  
Az időjárástól és a lehetőségektől függően futkározás a 
hóban, hógolyózás, csúszkálás, szánkózás, 
hóemberépítés. 

5.3. Könnyített testnevelés, 
tartáskorrekció 

(Konzultációk, 
tudástranszferek az illetékes 
szakemberek között: ortopéd 
szakorvos, gyógytestnevelő, 
gyógytornász, konduktor, 
szomatopedagógus. 
Lehetőség szerint törekvés a 
tanterv szerinti 
foglalkozásokhoz való 
visszatéréshez.) 

A tanulók egyéni állapotához, elváltozásaihoz igazodó 
gyakorlatok. 
A tantervben foglalt, nem ellenjavallt gyakorlatok, 
feladatok végrehajtása. 
Testtartásjavító gyakorlatok. 
Preventív és korrigáló feladatok megoldása 
sporteszközök alkalmazásával. 

Fogalmak 

Pihenés, relaxáció, edzettség, egészséges életmód, egészséges és nem 
egészséges étel, káros anyag, szabad tér, szabad levegő, természet, 
időjárás, túra, gyógytorna, korrekció, korrigálás, képesség, betegség, 
állapot, javulás. 

Témakör 6. Tánc 
Javasolt 
óraszám: 

40 óra  
A témakör 

nevelési-fejlesztési 
A mozgásnyelv megalapozása. 
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céljai Testtudat, mozgás, mozdulatlanság érzékelésének fejlesztése. 
Térbeli alkalmazkodás javítása. 
Lateralitás és szerialitás kialakítása, illetve fejlesztése. 
A fizikai képességek fejlesztésével a koordináció és koncentráció 
fejlesztése. 
Metrum, tempó, ritmus érzékelése képességének fejlesztése. 
Helyes testtartás kialakítása és automatizálása. 
Az együttmozgás élményének megtapasztaltatása. 
Törekvés az egyensúlyi viszonyokon keresztül a kontaktusteremtés 
lehetőségének kialakítására. 
A pozitív önértékelés és reakcióképesség növelése.  
Népi mozgásos gyermekjátékok megismertetése. 
Csoportos játék- és megjelenítőképesség fejlesztése. 
Rögtönzés és együttműködés képességének kialakítása. 
Muzikalitás fejlesztése. 
Képességfejlesztési fókuszok: testhelyzet és változásai; pontos 
megfigyelésre törekvés; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; 
mozgás sebességének és irányának érzékelése. 

 

 

Témakör 6. Tánc 
Javasolt 
óraszám: 

40 óra  

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgásnyelv megalapozása. 
Testtudat, mozgás, mozdulatlanság érzékelésének fejlesztése. 
Térbeli alkalmazkodás javítása. 
Lateralitás és szerialitás kialakítása, illetve fejlesztése. 
A fizikai képességek fejlesztésével a koordináció és koncentráció 
fejlesztése. 
Metrum, tempó, ritmus érzékelése képességének fejlesztése. 
Helyes testtartás kialakítása és automatizálása. 
Az együttmozgás élményének megtapasztaltatása. 
Törekvés az egyensúlyi viszonyokon keresztül a kontaktusteremtés 
lehetőségének kialakítására. 
A pozitív önértékelés és reakcióképesség növelése.  
Népi mozgásos gyermekjátékok megismertetése. 
Csoportos játék- és megjelenítőképesség fejlesztése. 
Rögtönzés és együttműködés képességének kialakítása. 
Muzikalitás fejlesztése. 
Képességfejlesztési fókuszok: testhelyzet és változásai; pontos 
megfigyelésre törekvés; járás, ugrás egyensúlyának megtartása; 
mozgás sebességének és irányának érzékelése. 

 
ETIKA 

 
Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 
egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 
hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén 
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gondolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése.  
 
A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, 
környezetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi 
személyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon 
vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.  
 
Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának 
fejlesztése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját 
alakuló értékrendjének tudatosításában. Az egyént és a közösségeket érintő etikai elvek és az 
ezekből következő kérdések felismerése az árnyalt, a másik ember vagy csoport szempontjait 
is megértő gondolkodást fejleszti. Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni 
életvezetésének és társas környezetének erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, 
miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a 
dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a társadalmi normák és 
közösségi értékek értelmezése. A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, 
megértés, együttérzés, törődés, szabadság, felelősség igazságosság, becsületesség, 
méltányosság, tolerancia, önazonosság. Ezek a tanuló lelkiismeretének fejlődését szolgálják. 
A témák feldolgozása a tanulót megfontolt döntésre, kulturált véleményalkotásra és felelős 
tevékenységre készteti.  
 
A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-, 
érdekkonfliktusok és viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést. Az 
ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, 
melyek a tanulót az életvezetésében sikeressé és tudatosabbá, társai és környezete problémái 
iránt érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és 
segítik a nehéz helyzetek megoldásában.  
 
Az etika alapvető feladata az erkölcsi nevelés, ahogy az ép, úgy az enyhe értelmi fogyatékos 
gyermekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, 
gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű 
tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy 
társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a sajátos nevelési igényű tanulók 
értékrendszerébe is beépüljenek, belső igénnyé váljanak.  
 
A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll testi, szellemi és lelki 
értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmi szerkezetet. Az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember 
elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az etika a személy 
egyediségét és méltóságát helyezi középpontba, annak képességeitől függetlenül. Erre az 
alapelvre kell épülnie minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az etika 
magában foglalja az ember minden fontos viszonyulását önmagához, társaihoz és 
közösségeihez, környezetéhez és a világhoz, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, 
amelyre az ember döntései során támaszkodhat. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 
nevelésének kiemelt célja, hogy a foglalkozások azonos erővel hassanak a különböző értelmi 
képességekkel rendelkező, eltérő szociális körülmények között élő, kulturális és etnikai 
szempontból heterogén csoportot képező tanulók fejlődésére.  
 
Az etika tanulása során az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára is az elemi értékek 
fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 



96 
 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 
felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. A sajátos nevelési igényű tanulók egyedi 
képességstruktúrájának tükrében az erkölcstani alapozás, az erkölcshöz kapcsolódó kvalitások 
fejlesztése, valamint az elsajátított tudás szinten tartása a felnőtté válás folyamata során, 
életminőséget befolyásoló tartópilléré válik.  
 
Az etika tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősítésére törekszik, amelyek 
összhangban állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel, amely az Alaptörvényből is 
kiolvasható. 
 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése során törekedni kell a normaértelmezés 
egyszerű voltára, az ehhez kapcsolódó követelmények konkrét megfogalmazására. 
 
A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és az 
identitással áll kapcsolatban. Ezeket az értékeket, illetve erényeket az etikaórákon erősíteni 
kell.  
 
Az erkölcsi érzék, a lelkiismeret fejlesztése lehetővé teszi, hogy gyermekeink olyan értékeket 
erősítsenek meg magukban, amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, 
valamint saját és közösségeik érdekeikhez. 
 
Az erkölcsi nevelés célja a felelős gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának 
elősegítése. Cél továbbá az empátia, a szolidaritás képességének erősítése is. Az erkölcsi 
nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és elfogadtatása a 
gyerekekkel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésénél különös tekintettel kell lenni 
az érzelmi intelligencia fejlesztésére is, amely a viselkedést lényegi módon befolyásolja. 
 
Az etika tantárgy felépítése nem elsősorban ismeret-, hanem érték- és fejlesztésközpontú; ezért 
fontossága az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésénél kiemelkedő. A tananyag 
felépítése spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében 
évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza más-más konkrét előfordulási 
szinten, más-más hangsúlyokkal építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva 
őket. A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák 
tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön 
sorra, egyértelműen a tanulócsoportban jelen lévő enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 
mentális érettségének ismeretében határozható meg. 
 
A tananyag tartalmát az enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére hétköznapi életből merített 
és oda visszacsatolható tapasztalatokra és személyes élményekre kell felépíteni. Ezeket 
természetes módon egészíthetik ki az életkornak, valamint az adott tanuló mentális 
képességeinek megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék, mondák, irodalmi 
vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formában elérhető egyéb tartalmak. Az 
etika a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat aktív kérdező, 
mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső résztvevőiként tekint. 
 
Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az óvodában 
és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik ideértve a kortársi csoportokat és a 
médiát is a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” 
lépnek be az iskola kapuján. Különösképpen igaz ez az enyhe értelmi fogyatékos tanulókra, 
hiszen a készségek és képességek eltérő viszonylatában más és más ösztönösen kialakult 
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erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban, illetve ezt alakítva kell megpróbálni 
segítséget nyújtani az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak ahhoz, hogy el tudjanak igazodni 
az egymásnak sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy 
választást igénylő helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket 
tudjanak hozni az életük különböző színterein.  
 
Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, a 
pedagógus feladata a példamutatás mellett a figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek 
morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, a szabad 
beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása. 
Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni különösen az általános iskolai korosztályhoz tartozó 
enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében, hogy az eredmény a közvetítés módján múlik. 
Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, 
példája révén hat az enyhe értelmi fogyatékos tanulók erkölcsi értékítéleteire. 
 
Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 
legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 
cselekvő tanulói részvétel. Az etikaórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a 
szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a 
rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges 
problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való 
tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés komoly lehetőségeit kínálják ugyanakkor az 
olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak 
segítése, vagy a közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység. 
 
Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az 
osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres 
megerősítése szóban vagy bármilyen egyéb formában egyrészt a pedagógus, másrészt a társak 
és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthatna a 
tanulói portfólió.  
 

1–2. évfolyam 
 

Az iskolai erkölcsi nevelés a kisgyermekkori alapokra épít. A szeretett személyek által 
megjelenített erkölcsi normák alakítják ki az első ítéleteket arról, hogy mi a jó, és mi a rossz. 
A gyerekek az óvodában megismerkednek a társas normák első intézményesített formáival. 
Ezek betartása révén tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás 
élményéről és rendjéről. A gyermek viselkedésének alakulása függ a környezeti hatásoktól, és 
visszahat a gyermek egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák 
megismerése lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók képesek legyenek érzelmeiket, 
mozgásukat ellenőrizni.  
 
Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal. Az 
együttműködést igénylő feladatokban sikereket és kudarcokat élnek át, amelyek jó alapot 
adnak az önismeret, a társas kultúra, valamint a személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való támogatására.  
 
Az ismeretátadás, a képességfejlesztés és a normaközvetítés egyaránt elősegíti az egyéni 
identitástudat kialakulását, a helyi nemzeti, európai közösségekhez való tartozás személyes 
megélését. Az 1–2. évfolyamos tanulónak lehetőséget kell biztosítani, hogy átélje a 
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közösséghez, szülőföldhöz, nemzethez tartozás örömét.  
 
Az első két évfolyamon az önismeret és önértékelés, a szociális és környezeti érzékenység, a 
szűkebb és tágabb környezetben (család, iskola, lakóhely) való tájékozódás, alapvető 
kommunikációs formák megismerése, elemi magatartási szabályok gyakoroltatása a cél. 
 
A tanulók megismerési folyamataira az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a 
gondolkodás ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. Az önkifejezés 
különféle formái, a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, mintázás és a mozgás 
lehetőséget teremtenek a kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is.  
 
A tantárgy lehetőséget nyújt az 1–2. osztályos gyermekek harmonikus fejlődéséhez szükséges 
állandóság és érzelmi biztonság megteremtéséhez.  

Témakör 1. Az én világom 
Javasolt 
óraszám: 

14 óra 
A témakör 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

Saját tulajdonságok felismerése, azonosítása, megfogalmazása. 
Egészséges önértékelés megalapozása. Szűkebb környezet 
megismerése. Szociális és környezeti érzékenység alakítása.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
Ki vagyok én? 
 
Személyes adataim  

– vezeték- és keresztnevem, becenevem, 
– születési helyem, születésem ideje, 
– lakcímem, 
– iskolám adatai (név, cím, osztályfok). 

 
Külső jegyeim 

– külső tulajdonságaim, megjelenésem, 
– kire hasonlítok a családban, 
– milyennek látom magam, 
– miből ítélnek meg bennünket mások. 

 
Belső tulajdonságaim 

– mit szeretek magamban, 
– mit szeretnek bennem mások, 
– miben vagyok ügyes, 
– miben hasonlítok társaimra, miben különbözöm tőlük, 
– jó és rossz tulajdonságaim. 

 
Kedvenceim  

– kedvenc játékaim, állataim, ruháim, könyveim, ételeim, meséim, mesehőseim, 
– miért szeretem kedvenceimet (kedvencekhez fűződő személyes érzések, élmények). 

 
Élettörténetem: 

– kisgyermekkori, óvodai élményeim, 
óvodám és iskolám összehasonlítása. 

Fogalmak Lány, fiú, születésnap, tulajdonság, kedvenc, élmény. 
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Témakör 2. Társaim – Ők és én 
Javasolt 
óraszám: 

12 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes kapcsolatokban és a környezetben való tájékozódás 
képességének fejlesztése. Társak, barátok, segítő közeg fontosságának 
megéreztetése, közösségi érzés kialakítása. Az egymáshoz való 
odafordulás jelentőségének elmélyítése. Alapvető kommunikációs 
formák megismerése, tudatos használatának fejlesztése, személyes 
érzések és gondolatok kifejezése. Elemi magatartási szabályok 
megismertetése iskolai és iskolán kívüli helyzetekben, azok 
gyakoroltatása. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
Társas kapcsolataim 

– családi-rokoni kapcsolataim, közeli és távoli rokonaim; 
– ki a rokonom, ki az ismerősöm, ki a barátom; 
– iskolai kapcsolataim az iskolában dolgozó felnőttekkel és osztálytársakkal; 
– kiket szeretek és kiket nem szeretek környezetemben; 
– hogyan tudom kifejezni szeretetemet, hogyan fejezik ki mások felém a szeretetüket. 

 
Kommunikáció kapcsolatfelvétel felnőttel, gyerekkel 

– gondolataim kifejezése szavakkal, gesztusokkal stb.; 
– a megfelelő köszönés formái felnőtteknek, társaknak; 
– felnőttek, társak udvarias megszólítása; 
– a kérés, felszólítás, figyelmeztetés, érdeklődés módjai; 
– segítség kérése ismerős felnőttől, társtól vagy idegenektől; 

helyzetgyakorlatok az alapvető illemszabályok betartásával. 
Fogalmak Rokon, ismerős, ismeretlen, barát, felnőtt, gyermek, megszólítás, 

köszönés, segítségkérés, udvariasság, illem, szeretet. 
 

Témakör 3. Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 
Javasolt 
óraszám: 

22 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Családi-rokoni kapcsolatok tudatosítása. Tapasztalatszerzés különböző 
családi értékekről. Az otthoni és iskolai együttélés örömeinek 
tudatosítása. Az ünnepekkel és azok hagyományaival való ismerkedés. 
Mindennapi szokásaink megismerése, szabályok és tilalmak 
szükségességének megértetése. Az egészséges élethez szükséges 
napirend megismertetése.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
Közösségeim 

– milyen csoportokhoz tartoztam régen, milyen csoportokhoz tartozom most; 
– milyen közösségekhez tartozom az iskolában és az iskolán kívül. 

 
Családom 

– kik élnek a családban családtagok bemutatása, családrajz; 
– kapcsolat a családtagokkal; 
– a családi együttlét örömei; 
– helyem a családban; 
– segítség és munkamegosztás a családban; 
– gyermekkori élményeim; 
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– ünnepek és hagyományok a családban; 
– otthoni szabadidős tevékenységek. 

 
Napirendem 

– egy napom otthon; 
– milyen feladataim vannak otthon; 
– egy napom az iskolában; 
– milyen feladataim vannak az iskolában; 
– hétköznapok és hétvégék napirendje (miben hasonlít, miben különbözik egy 

hétköznap a hétvégi napoktól). 
Fogalmak Család, rokon, közösség, segítségnyújtás, hagyomány, ünnep, szabadidő, 

hétköznap, feladat. 
 

Témakör 4. Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 
Javasolt 
óraszám: 

12 óra 
A témakör 

nevelési-fejlesztési 
céljai 

A lakóhelyi környezet és a lakóhely hagyományainak megismertetése. 
Tájékozódás a lakóhelyen, a lakóhellyel kapcsolatos tapasztalatok 
bővítése. A különböző településfajták jellegzetességei.  

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
Lakóközösség, amelyben élek 

– lakóhelyem jellegzetességei; 
– lakóközösségem tagjai, a velük való kapcsolatom; 
– ki lakik az utcában, kik a szomszédaim; 
– lakóhelyi környezetem hagyományai. 

 
Más lakóhelyek és azok szokásai 

– lakóhelyemtől távoli helyek. 
Fogalmak Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

Témakör 5. A környező világ 
Javasolt 
óraszám: 

12 óra 

A témakör 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhely élővilágához fűződő személyes kapcsolat kialakulásának 
elősegítése.  
A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 
megalapozása. 

Fejlesztési ismeretek és tevékenységek 
Jó és rossz 

– történetek, mesék jó és rossz tulajdonsággal felruházott szereplői (jó-rossz, szép-
csúnya, jóságos-gonosz, igazságos). 

 
Növények és állatok környezetünkben 

– növények szerepe életünkben; 
– állatok szerepe környezetünkben; 
– növények ápolása, állatok gondozása; 
– mit tehet egy kisgyermek környezete védelméért. 
Fogalmak Tulajdonság, jó-rossz, szép-csúnya, jóságos-gonosz, igazságos, növény, 

állat, gondozás, felelősség, természetvédelem. 
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Összegzett 
tanulási 

eredmények a 
két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló elemi ismeretekkel rendelkezik személyi adatairól, külső 
tulajdonságairól. 
A Nat-ban meghatározott tanulási eredmények a tanulók sajátos nevelési 
igénye és egyéni képességei szerint, különösen: 
 
A körülötte élő gyermekekhez és felnőttekhez barátságos magatartással 
közeledik, pozitívan viszonyul a környezetéhez. 
Udvariasan kommunikál környezetével (gyerekkel, felnőttel) köszönés, 
kérés, beszélgetés során. 
Képességeinek megfelelően nyitott a természet szépségeire, óvja, 
vigyázza környezetét. 
Érzéseit, gondolatait rajzban, mozgással és szóban fejezi ki. 
Különbséget tesz mese és valóság között.  
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