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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

1-4.osztály 
 

1. ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. osztály 7,5 óra 277 óra 

2. osztály 7,5 óra 277 óra 

3. osztály 7,5 óra 277 óra 

4. osztály 7 óra 259 óra 

Óraszám összesen:  1090 óra 
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2.  KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

 

Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi  

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát.  

A kulcskompetenciák 

1. Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a 

szabadidős tevékenységekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes 

nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az 

irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő 

sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle 

helyzetekben. 

2. Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information 

Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 

információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, el ő állítása, bemutatása és 

cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. 

Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök 
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használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST 

alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 

 

3. A hatékony, önálló tanulás  

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, 

olvasás, számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, 

elsajátítása, feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját 

tanulási stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, 

valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell 

lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére 

és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. 

4. Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az 

állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk 

kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, 

tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz 

és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az 

együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Fontos része ennek az 

attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. 

5. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
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A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - 

a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és 

hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és 

vállalás, egyéni és csapatmunkában történ ő munkavégzés.  

6. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejező eszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

3. A kiemelt fejlesztési feladatok 

1. Énkép, önismeret 

A megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak 

magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek 

megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított 

tudás, készségek működését, felhasználhatóságát.  

2. Hon- és népismeret, nemzeti öntudat, hazafias nev4lés 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a 

kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, 

mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szül ő föld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a 

városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. 
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Ismerjék a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb 

állomásait: ezeket évszakok szerint is képesek legyenek elhelyezni, valamint ezekhez 

kapcsolódó alkotásokat ismerni (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismerjék 

nemzeti ünnepeinket, s ezek időpontját. 

3. Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 

eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális 

problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. 

Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási 

lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy 

közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

4. A tanulás tanítása 

Magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, 

fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. 

Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák 

iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók 

fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező 

körülmények kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák 

saját pszichikus feltételeiket.  

4. Alapelvek, célok, feladatok 

A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb 

eszköze. Ily módon alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, 

és meghatározza a tanulás teljes folyamatát. Az irodalom, mint nyelvi művészet a kultúra 

egyik fő hordozója és megújítója, miközben pedagógiai szempontból a szövegértési és 

szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze, 

vagyis az anyanyelvi, a kulturális és a szociális kompetencia párhuzamos fejlesztését teszi 

lehetővé. 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. A kor szükségleteinek és a kor elvárásainak megfelelően kiemelt terület az 

olvasás- szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztése, és ezek új elemeiként 

megjelennek az olvasási stratégiák is. Kiemelt feladat a szókincs gyarapítása, a használt 

szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle használatainak a megismertetése és 

tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a szókincs árnyalt ismerete. 

Olyan írástempóra kell szert tenniük, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az 

életkorban elvárható követelményeknek. 
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Fontos feladat a tanulók önellenőrzésének s hibajavító tevékenységének fejlesztése, valamint 

a helyesírási szótár használatának. 

Az anyanyelv sokoldalú, árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A 

nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való 

viszonyulási lehetőségek széles tárházát kínálja fel. A nyelv birtokbavételével párhuzamos 

folyamat az értelmi képességek fejlődése és a társas kapcsolatok kialakulása. A nyelv az 

önkifejezésnek, az önálló vélemény kialakításának és artikulált kifejezésének az alapja, 

kulcsszerepe van nemcsak a kulturális tudatosság és kifejező képesség, de a kritikai, az 

erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék kialakításában is.  

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, 

hogy a tanulók életkoruknak és a konkrét pedagógiai célnak megfelelő szinten birtokolják a 

szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét, ideértve a hangzó és az írott szövegek mellett az 

audiovizuális közlés és az IST különféle jelenségeinek (pl. internet, CD-ROM, 

mobilkommunikáció) ismeretét, megértését, funkcionális elemzését és gyakorlati 

alkalmazását. Csak erre építve válik lehetővé az önálló ismeretszerzés és tanulás, ezzel szoros 

összefüggésben az élethosszig tartó tanulás képessége és az arra való igény. 

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. Az irodalmi művekkel 

folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jövő között. Ez biztosítja a 

kultúra folytonosságát és folyamatos megújulását, segíti az egyént kulturális önazonosságának 

kialakításában, meghatározó szerepe van az érzelmi élet, a kreativitás, az esztétikai és 

történeti érzék fejlesztésében, az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a 

saját és mások kultúrájának megismerésében, az én és a másik közötti különbség, az 

idegenség megfogalmazásában és a másság erre épülő tiszteletében.  

A fenti célokon túl az irodalmi nevelés kiemelt feladata az olvasás megszerettetése, az 

olvasási kedv felkeltése, és megerősítése.  Az irodalomnak, mint művészetnek, mint az 

emberi kommunikáció sajátos formájának a megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési 

módjainak a megismertetése. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai 

anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven fejleszti a beszéd és a beszédértés 

képességét. Új nyelvhasználati tevékenységeket (olvasás, írás, írásbeli szövegalkotás) ismertet 

meg és gyakoroltat a gyermekkel, és ösztönös nyelvhasználatát a tudatosodás irányába 

fejleszti tovább. Mindezt annak érdekében teszi, hogy feltételt teremtsen a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció igényes eszközzé fejlesztéséhez.  

Mind a befogadó, mind pedig az alkotó, kifejező nyelvi tevékenységek gyakorlása gazdag 

nevelési lehetőségeket kínál a személyiség értelmi, érzelmi, akarati összetevőinek 

fejlesztéséhez, társadalmi tapasztalatok szerzéséhez, erkölcsi és esztétikai értékek 

befogadásához, valamint a gyermek társas kapcsolatainak, közösségbe való beilleszkedésének 

elősegítéséhez. 

A tanító feladata, hogy integrált szemléletű, változatos tevékenységrendszer szervezésével 

olyan tanulási helyzetet teremtsen, amelyben a gyermek aktív résztvevője a kommunikációs 

folyamatoknak. Gyakorolhatja a kommunikációs helyzetek értelmezését, a társas 
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kommunikációt. Folyamatosan fejlődhet szövegelemző és szövegértő képessége, kifejtheti a 

szövegtartalommal kapcsolatos álláspontját. Megismerheti a kommunikáció különféle 

(verbális, nem verbális képi, hangzó) módjait, lehetősége van az önkifejezés többféle 

formájának kipróbálására, így egyre pontosabbá válhat gondolatainak, érzéseinek 

véleményének kifejezése. Megtapasztalhatja az információk szűrésének, válogatásának, 

csoportosításának szükségességét. A tevékenységrendszer fontos területe az önálló tanulás 

készségeinek fejlesztése, helyes szokásainak alakítása. Ily módon a magyar nyelvi és irodalmi 

nevelés kitüntetetten kapcsolódik az ember és társadalom, a könyv- és könyvtárhasználat, 

valamint az informatika műveltségterületéhez.  

Az anyanyelvi kultúra alapozásával, az olvasás-szövegértés fejlesztésével szorosan 

összefonódik a gyerekek irodalmi nevelése. Ennek középpontjában a művek aktív, élményt 

jelentő befogadása áll. Az olvasmányélmények megbeszélése alkalmat teremt a többféle 

értelmezés lehetőségének felismeréséhez és gyakorlásához, a saját olvasat vállalásához, a 

képteremtő képesség fejlesztéséhez, a beleéléshez. A kisiskolások irodalmi nevelési céljainak 

megvalósításában kitüntetett szerepe van a drámapedagógiai eljárások alkalmazásának.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy olvasmányanyaga nevelési megfontolásokból többféle 

szöveget tartalmaz. A szépirodalmi és az ismeretterjesztő szövegek mellett fontos, hogy nem 

irodalmi szövegformákkal is foglalkozzanak a tanulók. Az olvasott szövegek segítik a 

környezetben való eligazodást, ismereteket közvetítenek a társadalomról és a természetről, a 

hazáról, a családról és más alapvető emberi kapcsolatokról. Népünk múltjának történetei és 

kiemelkedő személyiségeinek példája, a nemzetiségek és etnikai népcsoportok kultúrájával 

való ismerkedés erősíti a gyerekek nemzeti azonosságtudatát. A szereplők magatartásának 

elemzése, jellemvonásaik és tetteik motívumainak vizsgálata erkölcsi értékrendet alakít, a 

másik ember tiszteletére, szociális érzékenységre, a környezetért érzett felelősségre nevel.  

A drámajátékok elősegítik a kapcsolatteremtést és az együttműködést, fejlesztik a 

mozgáskultúrát, természetes helyzeteket kínálnak a szövegalkotáshoz, a kreativitás 

fejlesztéséhez, a beszéd és a testbeszéd (nem verbális kifejezőeszközök) gyakorlásához, 

összhangjának alakításához.  

A fejlesztési feladatok szerkezete 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

2. Olvasás, írott szöveg megértése 

3. Írás, szövegalkotás 

4. A tanulási képesség fejlesztése 

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 
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5. FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az 1-4. évfolyam magyar nyelv és irodalom tanításának alapfeladata a beszéd és a megértés 

folyamatos fejlesztése, az olvasás és a kézírás megtanítása, a helyesírás megalapozása, a 

szövegértés és a szövegalkotás elemi szintű gondolkodási és nyelvi műveleteinek 

elsajátíttatása és gyakoroltatása, ehhez pedig alapvető ismeretek nyújtása a magyar nyelv 

rendszeréről, valamint a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat egyszerűbb szabályairól.  

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Az önkifejezéshez és a társas-társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek 

fejlesztése. A beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő, artikulált 

nyelvi magatartás kialakítása. Hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése 

és értelmezése, a hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal 

és célokkal. Törekvés a megértés aktusának beteljesülésére, a megértetésre; a megértési 

folyamat hibáinak, fennakadásainak reflexiója, korrigálása. Magabiztos fellépés, a szóbeli 

kommunikáció nem verbális eszközeinek és a segédeszközök magabiztos használata. 

Törekvés a változatosságra, az esztétikai minőség érzékelése és tisztelete. 

A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése a tanító folyamatos 

feladata. Ennek különös jelentőségét részint az adja, hogy e képességcsoport képezi alapját és 

kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek, részint 

pedig az, hogy fejlettsége döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét.  Ezért különösen fontos a kultúrált 

nyelvi magatartás megalapozása szabálytanulással, élethelyzetekben páros és csoportos 

gyakoroltatással, szokásalakító tréningekkel. A szókincs aktivizálása szövegalkotó 

feladatokkal, a narráció ösztönzése, gyakoroltatása. 

2. Olvasás, írott szöveg megértése 

A korosztály képességeinek és az oktatási igényeknek megfelelő olvasási és szövegértési 

képességek folyamatos differenciálása és mélyítése, hangos és néma olvasás, amely magában 

foglalja a különféle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és 

jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az 

elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló írásműig. Különféle hosszúságú, 

bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű, különféle hordozókon közzétett szövegek olvasása és 

összehasonlítása. A szerzői álláspont azonosítása, a mondottakhoz való viszony értékelése, a 

szövegben kifejtett vélemény bírálata. 

Olvasás, az írott szöveg megértése fejlesztési terület magában foglalja az olvasás 

jelrendszerének eszközszintű elsajátítását és használatát. Az első olvasási sikerek 

meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcsolatos pozitív viszonyulások 

kialakulásának folyamatában. Ezért a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan 

kell megszervezni az olvasástanulás folyamatát, haladási tempóját az első osztályokban a 

tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, gátoltság kialakulásának 

megelőzése érdekében. Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való 

foglalkozásnak. Ennek során a művészi szövegek elsődleges megértésén túl a mélyebb 
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tartalmi rétegeket kibontó szövegelemzést gyakorolják a gyerekek a tanító irányításával.  A 

fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei 

szövegének, a feladatok utasításainak lényegét. A szövegekből pontosan emelje ki az 

információkat, s használja fel azokat új feladathelyzet megoldásához. Az olvasási képesség 

fejlesztésének további feladata az 1-4 évfolyamon a - hangoztató-elemző-összetevő eljárással 

történő olvasástanulás után - a negyedik évfolyam végéig a pontos, a műfaji jellemzőknek 

megfelelő, kifejező hangos olvasás elsajátítása, gyakorlása, az értelmező (interpretáló), a 

kritikai és kreatív olvasás megalapozása, valamint az olvasástechnika fejlesztése, a kifejező 

felolvasás gyakoroltatása is.  

3. Írás, szövegalkotás 

Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismerése, az életkornak és az oktatás igényeinek 

megfelel ő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, lényegkiemelő, áttekinthető 

jegyzetelés és vázlatkészítés, biztos, problémaérzékeny helyesírás. Szövegtípusok és műfajok 

széles körének alapos ismerete, normakövető írásmód az alapvető műfajokban. A műfajokhoz 

kötődő hagyományok, nyelvi-stilisztikai és kommunikációs jellegzetességek szerepének 

felismerése és kreatív alkalmazásuk saját írásműben. Saját álláspont pontos, változatos, önálló 

kifejtése különféle nyelvi formákban. Kiegészítés, újraírás, kreatív írás. 

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 

fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 

gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának 

forrásai is, hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének 

fejlődéséhez. A témaválasztás és a szövegalkotás előkészítése döntően meghatározza az 

önálló alkotás sikerét. Ezért a gyerekhez közeli, érdeklődésre számot tartó, képzeletét, 

kreativitását ösztönző témát célszerű választani. Az előkészítést minden esetben 

a tanulók fejlettsége, egyéni fejlesztési igénye határozza meg. Mivel e tekintetben jelentős 

eltérések lehetnek egy-egy tanulócsoporton belül, a differenciált tanulásszervezés feltétlenül 

javasolt.  

A fejlesztés eredményességét fokozza, ha az önálló munkákat óráról órára kijavítja a tanító és 

szöveges értékeléssel segíti a tanítványait a fogalmazások erényeinek és hibáinak 

felismerésében. 

Az íráskép egyénivé, az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A 

betűformák és kapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan 

írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényeket. Az íráskép 

tetszetős külalakjának érdekében kívánjuk meg a gazdaságos és esztétikus szövegelrendezést, 

a szabályoshoz közel álló betűtípus használatát, amely nem zárja ki az egyéni vonásokat. A 

fejlesztés eredményeként a tanulók betűtévesztés, -csere, -kihagyás nélkül írnak az alsó 

tagozat végére. Írásuk olvasható, füzetvezetésük rendezett. Ezt segíti a képi közlés (vizuális 

információk), a szövegtagoltság, a tipográfiai eszközök, ábrák, jelek szerepének 

figyelembevétele a szöveg jelentésének megértésében.  

 



 12 

4. A tanulási képesség fejlesztése 

Az alapműveltség elsajátításához szükséges tudás megszerzésének és feldolgozásának 

csoportos és egyéni technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása. 

A tanulási képesség fejlesztése, az ismeretfeldolgozási technikák tanítása már az alsó tagozat 

bevezető szakaszában megkezdődik. Ennek keretében megismertetjük a tanulókat az 

ismeretszerzés írásbeli forrásaival, lehetőségeivel, a könyv- és könyvtárhasználattal. A 

fejlesztés fontos mozzanata a szótárak, gyermeklexikonok, enciklopédiák tanulmányozása, az 

ismeretfeldolgozási technikák közül a gyűjtött adatok célszerű elrendezésének; a vázlat 

készítésének gyakorlása tanítói segítséggel. Változatos feladathelyzetekben szerezhetnek 

tapasztalatot a tanulók az információ felhasználásának módjairól, a tanult ismeretek 

tömörítésének, összefoglalásának, rendezésének célszerű eljárásairól. 

A memoriterek tanulása közben kipróbálhatják a különféle szövegtanulási technikákat, 

emlékezetük megtartó képességének határait, egyéni stílust alakíthatnak ki.  

A könyvtárhasználat részint az információforrások megismerésével, részint a könyvtár 

használatának gyakorlásával, a könyvtárban végzett önálló ismeretszerző tevékenységek 

megismerésével és alkalmazásával alapozza az önálló tanulás képességét.  

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek 

elsajátítása, a szövegre, annak felépítésére, működésére, jelentésére és stílusára vonatkozó 

ismertek alkalmazása a szövegalkotásban és a szövegek megértésében, elemzésében. A 

nyelvnek kommunikációs közegként, eszközként és társadalmi jelenségként való értelmezése, 

annak felismerése, hogy a nyelvrendszer, és a nyelv anyanyelvként való birtoklása tartja össze 

a nyelvközösséget, közvetíti a világra vonatkozó tudást, hagyományt. A nyelvi kultúra 

fejlesztése, birtoklása megalapozza a tanulók sikeres szocializációját, hozzájárul megfelelő 

önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük fejlesztéséhez, és biztosítja az igényes 

önkifejezés lehetőségét is. 

Az Ismeretek az anyanyelvről témakör a tudatos nyelvszemlélet, az emeltebb igényű 

anyanyelvhasználat alakításának eszköze. Ennek keretében a magyar nyelv rendszerére 

vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás nyelvi tapasztalásra 

épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret és a folyamatos 

gyakoroltatás eredményeképpen a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A 

szabályalkalmazással párhuzamosan futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és 

hibajavító tevékenységének, a helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése.  

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

Az irodalom, mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése. Az olvasás, mint 

műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése. Az irodalom sajátos kifejezési 

formáinak felismerése, összehasonlítása, megértése és értelmezése. A műnemek és a műfajok 

hagyománya, mint a műalkotás megértésének egyik vonatkoztatási pontja. A nyelvi 

műalkotás történetisége és ennek következményei. Érzékenység az irodalmi művekben 

megjelenő értékek, problémák, kérdések és kétségek felfedezésére. Az ízlés, a kánon, mint 
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értékmérő, és mint folyamatosan változó jelenség. Ismerkedés a magyar és az európai, 

valamint a világirodalom kiemelkedő alkotásaival, alkotóival, korszakaival. 

A kisiskolások nevelésében az olvasástanulással szorosan összekapcsolódva valósul meg az 

irodalmi ismeretek alapozása. Ennek lényege az olvasás iránti érzelmi és gondolati 

érdeklődés felébresztése, a képzelet mozgósításával a képteremtő képesség fejlesztése, 

tapasztalatszerzés, pl. művek formai jellemzőiről, a költői nyelv néhány sajátosságáról, 

művek témájáról, szereplőiről, élethelyzetekről, esztétikai fogalmakról. 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális és történeti másság felismerése, 

megértése és erre épülő tisztelete. A saját kultúra sokrétű ismeretén nyugvó képesség a 

különbözőség felismerésére és megértésére. Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális 

és esztétikai kérdésekről, a vélemény érvelő kifejtésének és védelmének képessége különféle 

kulturális, etikai, esztétikai normák és kultúrtörténeti ismeretek alapján. A műalkotások aktív 

befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre, a műalkotás fiktív létmódjának megértése. 

Képesség a konfliktuskezelésre és az önálló ismeretszerzésre. A humor személyiség- és 

közösségépítő szerepének megértése. 

A szövegfeldolgozás folyamatában már kisiskolás korban megkezdődhet az irodalom és az 

olvasó kapcsolatának alakítása, az irodalmi művek erkölcsi, érzelmi, esztétikai értékei iránti 

fogékonyság megalapozása, az ízlésfejlesztés, valamint a társművészetek bekapcsolásával 

komplex esztétikai nevelés. 
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6. 1. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 270 (beszédkészség 15, 135 olvasás, 0 nyelvtan, 113 írás, tanulási képesség 

fejlesztése 7, ítélőképesség fejlesztése 0) 

Heti óraszám: 7,0 

Szabadon tervezhető órakeret: 0,5 

Összesen: 7,5  

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt helyi tantervi 

óraszám az 1. 

évfolyamon 

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 
15 óra 

 Olvasás, az írott szöveg megértése  

 Az olvasástanulás előkészítése 25 óra 

 Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási 

képesség kialakítása 

 

80 óra 

 

 A szövegértő olvasás előkészítése 25 óra 

 Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 5 óra 

 Írás  

 Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának 

technikai alapozása 
25 óra 

 Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok 
68 óra 

 Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás 

előkészítése 
20 óra 

 Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek  

 Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

és alkalmazása 
0 óra 

 Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása  

 A tanulási képesség fejlesztése 7 óra 

 Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti 

érzék fejlesztése 
0 óra 
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Fejlesztési feladatok 

A tanulók beszédszintjének, adottságainak, képességeinek, ismereteinek felmérése, 

megismerése után a beszédértés, a beszédtechnika fejlesztése, az esetleges beszédzavarok, 

beszédhibák korrigálása. 

 A figyelem, a koncentráció és az emlékezet fejlesztése. 

 Alak- és formafelismerés, tér- és síkbeli tájékozódás fejlesztése. 

 A finommotorika fejlesztése. 

 Szavak hangokra bontása, hangok helyének jelölése, hangok összevonása, tiszta 

artikuláció. 

 A spontán beszédre való motiváció. 

 Hangoztató – elemző – összetevő olvasástanulási eljárás után a magyar ábécé minden 

betűjének (kis- és nagybetűk) olvasása. 

 Szavak, szókapcsolatok, mondatok és szövegek olvasása felkészülés után. 

 A magyar ábécé kis- és nagybetűinek írása, kapcsolása. 

 Szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok írása másolással, tollbamondás után, 

valamint emlékezetből. 

 Személynevek, állatnevek, a lakóhely nevének helyes leírása. 

 Az írástechnika fejlesztése. 

 Késztetés az önellenőrzésre. 

 A tantárgyak közötti integráció érvényesítése. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

Órakeret: 15 óra 

Előzetes tudás: iskolaérettség 

Fejlesztési célok: A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a 

kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kapcsolattartás 

biztonságának elősegítése. 

Tevékenységek, ismeretek: 

 Légzéstechnikai gyakorlatok némán és hangadással. 

 Hangok tiszta ejtése, artikulációs gyakorlatok. 

A hangok időtartamának érzékeltetése a szavakban. 

 Hangösszevonási, hangleválasztási gyakorlatok segítséggel, majd önállóan. 

 Szavak ritmusának érzékeltetése tapssal, dobogással. 

 Szósorok hangsúlyos elmondása. 

Sorolók, kiszámolók, mondókák, versek elmondása a ritmus, a hangsúly 

érzékeltetésével. 

 Szókapcsolatok, rövid kijelentő és kérdő mondatok hanglejtésének gyakorlása 

utánmondással. 

 A szavak, szókapcsolatok megértésének igazolása önálló mondatszerkesztéssel.  

 Mesék, történeket elmondása. 
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 A köszönés, a bemutatkozás, a kérés, a köszöntés megfelelő nyelvi formáinak 

gyakorlása szituációs játékok keretében. 

 Felelgető mondókák, versek eljátszása. 

 Kérdések és válaszok megfogalmazásának gyakorlása hétköznapi beszédhelyzetekben. 

Kulcsfogalmak: Bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönet nyilvánítás 

Fejlesztési követelmények: érthető beszéd; egyszerű magyarázatok, utasítások, közlések 

megértése; megszólítások, köszönések illendő nyelvi formáinak ismerete; szabályokhoz való 

alkalmazkodás 

Kapcsolódási pontok: Ének-zene; Testnevelés és sport: helyes légzéstechnika; Vizuális 

kultúra: képek, képi kompozíciók; Dráma és tánc: szituációs játékok; Erkölcstan: 

bemutatkozás, önismeret  

Olvasás 

2. 1. Az olvasás és írás tanulásának előkészítése az írott szöveg megértése     

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás: iskolaérettség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az olvasástanulás előkészítése 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló  

 nyitott, motivált, érdeklődő az olvasás tanulásában; 

 rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget illetően; 

részképességei elérték a szükséges szintet. 

Tevékenységek, ismeretek 

 Motiváció kialakítása, fejlesztése, szorongásmentes olvasási környezet  megteremtése 

 Tárgyak, képek megfigyelése, felidézése kirakással, rajzzal emlékezet alapján.  

 Szósorok, mondatok, versek visszamondása. 

 Sorolók, mondókák, rövid versek memorizálása. 

 Az irányok megnevezése képeken, szövegeken. 

 Képek alapján a balról jobbra történő olvasás előkészítése. 

 Kézmozgást és szemmozgást fejlesztő gyakorlatok. 

 Betűelemek alakítása, kapcsolása. 

 Hangleválasztási gyakorlatok. 

 Hangok számának, helyének jelölése kirakással, rajzzal. 

 A szótagok számának érzékeltetése tapssal, mozgással. 

 Hangösszevonási gyakorlatok. 

 Mondatok alkotása a természeti változásokat, családi szokásokat bemutató 

eseményképekről. 
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Kulcsfogalmak: Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, szótag, szó          

Fejlesztési követelmények: nyitottság, motiváltság, részképességek szükséges szintje 

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra: ábra, illusztráció; Ének-zene: ritmus, tempó, dallam; 

Matematika, Testnevelés és sport: irányok 

2.2. Olvasás, az írott szöveg megértése az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási 

képesség kialakítása   

Órakeret: 80 óra 

Előzetes tudás: Iskolaérettség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a 

dekódolási képesség kialakítása 

Tevékenységek, ismeretek 

 Fokozatos fejlesztéssel betűk összeolvasása szótagokká, szavakká. 

 Szókapcsolatok, szószerkezetek, szövegek szótagoló, majd folyamatos olvasása. 

 Hangos olvasáskor a megfelelő hangsúly, hanglejtés érzékeltetése. 

 A mondatok, rövid szövegek megértésének igazolása feladatok megoldásával; a 

szövegnek megfelelő rajzok készítése, szóbeli válaszadás kérdésekre, mondatkeresés 

adott szempontok alapján. 

 Olvasástechnikai hibák felismerése, javítása. 

Fejlesztési követelmények: a magyar abc nyomtatott kis és nagybetűinek ismerete szavak, 

szószerkezetek, mondatok, életkornak megfelelő egyszerű, rövid szövegek biztonságos, 

pontos olvasása 

Kulcsfogalmak: betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, írásjel, összefoglalás 

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra 

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

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás: Biztos betűfelismerési, összevonási képesség 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A szövegértő olvasás előkészítése 

Tevékenységek, ismeretek 

 Felkészülés előkészítés után hangos és néma olvasás. 

 Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a saját élmények, tapasztalatok között. 

 A szövegek szerzőinek megnevezése. 

 A szövegek megértésének igazolása feladatok megoldásával; szépirodalmi szövegek 

esetében: válaszadás kérdésekre, a szereplők megnevezése, a szereplők tulajdonságainak 

felsorolása, véleményalkotás a szereplők viselkedéséről; az események helyszíne, 

időrendje. 

 Ismeretterjesztő szövegek esetében: válaszadás kérdésekre, adatok megkeresése, állítások 

igazságának eldöntése. 
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 A versek ritmusának, rímeinek felismerése. 

 Mesék, narratív történetek értő hallgatása ( pl. történetek a családi élet eseményeiről;  

nemzeti ünnepeinkről, jelképeinkről) 

Fejlesztési követelmények: ismert, begyakorolt szöveg felolvasása folyamatosságra, 

pontosságra törekvően a szöveg megértésének bizonyítása az életkornak megfelelő szinten 

Kulcsfogalmak: betű, hang, cím, szöveg, mondat, írásjel 

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra: szöveghez kapcsolódó élmények megjelenítése rajzzal   

3. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése  

Órakeret: 5 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az irodalmi alkotások befogadásának 

megalapozása. 

Előzetes tudás: iskolaérettség, a műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, a játék, a zene 

révén. Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton. 

Tevékenységek, ismeretek:   

Az olvasmány címének, hangulatának megfigyelés szereplőinek, főbb eseményeinek 

megnevezése (pl. Arany László, Benedek Elek, Wass Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai) Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítése. Szereplők 

cselekedeteinek. tulajdonságainak megfigyelése. 

Fejlesztési követelmények:   

 irodalmi művek olvasása, hallgatása 

 versek, mondókák fejből  tudása 

 dramatikus játékokban együttműködés a társakkal 

Kulcsfogalmak: mese, vers, versszak, verssor, szereplő 

Kapcsolódási pontok: Dráma és tánc: dramatikus és improvizációs játékok; Erkölcstan: én és 

szűkebb közösségeim                                                 

4. Írás 

4. 1.Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának technikai alapozása 

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás: iskolaérettség 

Nevelési, fejlesztési cél:  

A tanulás eszközeinek és azok használatának megismerése, elemi tanulási szokások 

kialakítása. Fonématudatosság, hallás fejlesztése. Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus 

funkciók, alapvető képességek célirányos fejlesztése. 

Tevékenységek, ismeretek: Hangok, helyének, időtartamának megfigyelése a szavakban. 

Analizáló, szintetizáló feladatok végzése. Tájékozódás térben és síkban. A füzet és az 

írószerek használata. Finommozgások, mozgáskoordináció fejlesztése. Vonalvezetési 
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gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Helyes írásszokások kialakítása ( testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsztatás). 

Fejlesztési követelmények: megfelelő szintű írásképességek  

Kulcsfogalmak: betűelem 

Kapcsolódási pontok: Életvitel és gyakorlat: finommozgások fejlesztése gyurmázással; 

Vizuális kultúra: finommozgások fejlesztése rajzolással; Erkölcstan: az írott nyelvi 

kommunikációs viselkedés szabályai    

4. 2. Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 

Órakeret: 68 óra 

Előzetes tudás: iskolaérettség 

Nevelési, fejlesztési cél: Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása. a helyes 

írásszokások kialakítása az egyéni különbségek figyelembe vételével. Az írástechnika és a 

rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Tevékenységek, ismeretek 

 A kisbetűk írása, fokozatosan csökkenő betűmérettel, majd a vonalrendszerben; a 

nagybetűk írása vonalrendszerben. 

 Betűkapcsolás. 

 Szavak, szókapcsolatok, mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról. 

 Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok írása látó-halló előkészítés után 

tollbamondással és önálló írással. 

 Szavak írása szótagolással. 

 Az elválasztás eseteinek megfigyeltetése, gyakorlása. 

 Személynevek és állatnevek írása másolással, látó-halló tollbamondás után. 

 A lakóhely nevének, a tanulók lakcímének leírása. 

 A mondatkezdő betű, a tulajdonnevek megkülönböztetése eleinte színes betűvel, majd 

a nagybetűvel. 

 Rövid mondatok írása másolással, látó-halló tollbamondás után, önállóan. 

 Az írásmunkák ellenőrzése, javítása minta után. 

Fejlesztési követelmények:  

A tanuló ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakját; írása rendezett, a betűket 

olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz. Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. A 

begyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt. Ismeri az időtartam és a j 

hang kétféle jelölési módját. Szövegminta alapján felismeri és javítja a hibáit. 

Kulcsfogalmak: Nyomtatott és írott betű, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű betű, kisbetű, 

nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg margó 

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra: térérzékelés, esztétikai igényesség 
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4. 3. Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése 

Órakeret: 20 óra 

Előzetes tudás: A magyar ábécé írott betűinek használata. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:  

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: az írásmozgások 

automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok írásakor.  

Az íráshasználat normáinak megtartása. Elvárható tempójú írás. Szavak, szószerkezetek, 

mondatok leírása másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből. Helyes írásszokások 

alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás) 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 másoláskor nem vét írástechnikai hibát; 

 a gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt;  

 ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Kisbetű, nagybetű; margó 

Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: térérzékelés, finommotorika, esztétikai igényesség. 

Testnevelés és sport: harmonikus mozgás. 

Ének-zene: tempó, ritmus. 

5. Anyanyelvi kultúra 

Órakeret: 0 óra 

6. Tanulási képesség fejlesztése, könyv- és könyvtárhasználat  

Órakeret: 10 óra 

Előzetes tudás: iskolaérettség 

Nevelési, fejlesztési cél: A tanulási képesség életkori sajátosságoknak megfelelő szinten való 

fejlesztése. 

Tevékenységek, ismeretek 

 Az önálló feladatvégzés lépéseinek gyakorlása.  

 Utasítások értelmezése. 

 Látogatás az iskolai könyvtárban, a könyvtárhasználat rendje. 

 Viselkedési szabályok. 

 Válogatás a korosztálynak készült könyvekből. 
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 Szómagyarázatok olvasása a gyermeklexikonból. 

Fejlesztési követelmények: motivált tanulás, változatos tevékenységek több érzékszerv 

felhasználásával; szöveghű felidézése 2-3 mondókának, Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; 

Weöres Sándor egy költeményének; a kortárs magyar lírikusok műveiből egy alkotás 

Kulcsfogalmak: Könyvtár, tartalomjegyzék, gyermekújság 

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra: kép és szöveg kompozíciós kapcsolatainak elemzése 

7. Az ítélőképesség, az erkölcs, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

Órakeret: 0 óra 

A Tánc és Dráma tananyaga Dráma és Tánc címen az Ének-zene tantárgy tananyagában 

jelenik meg, a Magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz tartozó tananyagrész a „Kapcsolódási 

pontok”-ban található. 

Megtanulásra javasolt memoriterek 

Népköltészet: 

 2-3 mondóka, soroló, találós kérdés, köszöntő 

 1-2 népköltés, népi játék 

Vers: 

 Kassák Lajos: Testvérkék 

 Szabó Lőrinc: Tavasz 

 Petőfi Sándor: A tavaszhoz 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz /1 versszak/ 

 Vörösmarty Mihály: Szózat /1 versszak/ 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal /1 versszak/  

A kerettanterv az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti, ezért a 

következő tanévi fejlesztés feltételeit a 2. évfolyam végén határozza meg.  
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A tanulók első osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Beszéd: 

 Tiszta, érthető - a ............... hang képzése bizonytalan, a ............... hang 

képzése hibás. 

 Szóbeli kifejezőkészsége: korosztályának megfelelő - korosztályáénál 

szerényebb. 

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Olvasás: 

 A tanult betűk felismerése és olvasása: biztos - bizonytalan - tévesztő. 

 Olvasása: folyamatos - szótagoló - betűző ................................................... 

 A szavakat, rövid mondatokat: megérti - csak segítséggel érti meg - nem 

érti meg. 

 Az olvasott szöveg tartalmát: pontosan - pontatlanul - csak segítséggel - 

segítséggel sem mondja el ............................................................................ 

....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Írás: 

 Ceruzafogása: megfelelő - bizonytalan ........................................................ 

 Vonalvezetése, írásmozgása: biztos - bizonytalan ....................................... 

 Füzetvezetése: tiszta - rendezett - rendezetlen ............................................. 

 Betűismerete: biztos - bizonytalan - gyakran tévesztő ................................. 
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 Írásának tempója: megfelelő - lassú - kapkodó ............................................ 

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók első osztály év végén  

nyújtott teljesítményének és előmenetelének értékelése. 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

 

Szóbeli kifejezőkészsége: fejlett, választékos - életkorának megfelelő - átlagos - 

szegényes. 

Betűismerete: biztos - gyakran összekeveri - nem ismeri fel.   

Hangos olvasása: folyamatos - szólamokban olvas - szóképekben olvas - 

szótagolva olvas - betűzget.   

Szövegértése: jó, helyesen értelmezi az összefüggéseket - segítséggel értelmezi 

az összefüggéseket. 

Írásképe: szép, rendezett - rendetlen, maszatos, olvashatatlan. 

Másolással, tollbamondással: hibátlanul - kevés hibával - sok hibával ír. 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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7. 2. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 270 (beszédkészség 18, 115 olvasás, 72 nyelvtan, 55 írás, tanulási képesség 

fejlesztése 5, ítélőképesség fejlesztése 5) 

Heti óraszám: 8 7,0 

Szabadon tervezhető órakeret: 0,5 

Összesen: 7,5 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 
Javasolt helyi tantervi 

óraszám a 2. évfolyamon 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 
18 óra 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése  

Az olvasástanulás előkészítése  

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási 

képesség kialakítása 
100 óra 

A szövegértő olvasás előkészítése  

3.. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 15 óra 

4. Írás  

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának 

technikai alapozása 
 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok 
55 óra 

Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás 

előkészítése 
 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek  

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása 
30 óra 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 42 óra 

6. A tanulási képesség fejlesztése 5 óra 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék 

fejlesztése 
5 óra 
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1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Órakeret: 18 óra 

Előzetes tudás: A beszéd, a beszédészlelés és a beszédértés megfelelő szintje. 

Tevékenységek/Ismeretek 

 Légzőgyakorlatok némán és hangadással. 

 Szavak, szószerkezetek, mondatok utánmondása, hangos olvasása. 

 Szavak, szósorok, mondatok, mondókák, versek elmondása tiszta ejtéssel, a ritmus és 

a hangsúly helyes érzékeltetésével. 

 Szavak jelentésének megértése, a megértés igazolása szómagyarázattal, szinonima 

használatával, mondatalkotással. 

 Beszélgetés egyéni és csoportos élményekről, a természeti változásokról, 

tapasztalatokról.  

 A beszélgetés témájának, a beszélgető társnak megfelelő szavak, kifejezések, nyelvi 

fordulatok használata.  

 A beszédet kísérő nonverbális jelek (mimika, gesztusok) alkalmazásának 

megfigyelése. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre 

értelmesen válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének 

illendő nyelvi formáit; 

 bekapcsolódik a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok szabályaihoz;  

 eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, bemutatkozás, 

bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás 

Kapcsolódási pontok 

Ének-zene; testnevelés és sport: helyes légzéstechnika. 

Vizuális kultúra: képek, képzetek, képi kompozíciók; egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény megjelenítése képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal, fotóval) megfelelő 

hanghatásokkal (pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve. 

Dráma és tánc: szituációs játékok. 

Erkölcstan: én és környezetem, bemutatkozás, önismeret. 
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2. Olvasás 

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

Órakeret: 100 óra 

Előzetes tudás: Alapvető ismeretek a nyelvről, a kommunikációról, az írott nyelvről, ezek 

funkcióiról, a nyelvi tudatosság kritérium szintű megléte. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

 Az olvasástechnika fejlesztése. 

 A szöveg mondatainak helyes hangsúlya, ritmusa, a mondattartalmak kifejezése. 

 Önálló hangos és néma olvasás. 

 Pontos, kifejező olvasás. 

 Olvasási stratégiák előkészítése: érzékszervi képek alkotása, grafikus szervezők, 

összefoglalás, előzetes áttekintés. 

 Az explicit információk, állítások megértése, értelmezése, értékelése, egyszerű 

következtetések levonása. 

 Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése. (pl. történetek a családi élet 

eseményeiről; nemzeti ünnepeinkről, jelképeinkről).   

 A szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, 

meggyőződés kialakítása, fejlesztése. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvas fel, 

 felismeri, szükség esetén modellkövetéssel javítja olvasási hibáit,  

 használja az előzetes áttekintés, egyszerű összefoglalás, az érzékszervi képek 

alkotásának stratégiáit a megértés érdekében; 

 a szöveg megértését bizonyítja a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az 

életkornak megfelelő szinten. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés, 

összefoglalás, előzetes áttekintése 

Kapcsolódási pontok 

Matematika; környezetismeret: szóbeli és írásbeli szövegértés. 

Vizuális kultúra: Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak 

összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 
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Médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése 

szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 

3. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

Órakeret: 15 óra 

Előzetes tudás: Néhány mondóka, soroló, gyermekjáték, vers ismerete 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. 

 A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a 

zene révén.  

 Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése.  

 A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.  

 Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton (pl. vers, mondóka, találós 

kérdés, mese, szereplő). 

Tevékenységek/Ismeretek 

 Népköltészeti és műköltészeti alkotások olvasása előkészítés, felkészülés után. 

 Történetek olvasása gyermekek életéről, társas kapcsolatairól. 

 Az olvasott művek témájának megállapítása. 

 Szépirodalmi szövegekben az események megfelelő időrendben történő felsorolása, a 

helyszínek, a történet szereplőinek megnevezése. 

 A szereplők tulajdonságainak, jellemzőinek megnevezése. 

 A szereplők tulajdonságai és cselekedetei közötti összefüggés felismerése.  

 A művek címének vizsgálata, a cím és a tartalom összefüggése. 

 Válaszadás kérdésekre, kérdések megfogalmazása. 

 Az olvasmányokhoz kapcsolható szólások és közmondások értelmezése. 

 Vázlat kiegészítés, vázlatkészítés tanítói segítséggel. 

 Ismeretterjesztő szövegben a lényeges mondatok megjelölése, adatok kikeresése, 

információk gyűjtése a szövegből. 

 Válaszadás kérdésekre. 

 A népi játékok eljátszása a leírásnak megfelelően. 

 Manuális tevékenység végzése a leírásoknak megfelelően. 

 A versek ritmusának érzékeltetése mozgással, kopogással, tapssal. A rímek 

megjelölése. 

 Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítése. 

 Az olvasmány tartalmához kapcsolódó improvizációs és beleélő játékok. 

 (pl. Arany László, Benedek Elek, Wass Albert, Illyés Gyula meséi, 

mesefeldolgozásai).  
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Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján (pl. 

mese, költemény, mondóka, találós kérdés); 

 néhány verset, mondókát elmond fejből; 

 dramatikus játékokban együttműködik a társakkal. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; monda, főszereplő, 

mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus, ismétlődés, rím. 

Kapcsolódási pontok 

Dráma és tánc: dramatikus és improvizációs játékok. 

Ének-zene: ritmus, ismétlődések. 

Vizuális kultúra: Jelmez, kellék, díszlet, színpadi tér és lépték. Különböző médiaszövegek (pl. 

animációs mesék) cselekménye kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek sorrendjének 

megfigyelése közvetlen példák alapján. Címadás. Saját megélt élmények és tapasztalatok 

összevetése a média által közvetített, megjelenített világokkal (pl. gyermekműsorok, 

gyermekújságok, képregények, életkornak megfelelő rajzfilmek, gyermekeknek készülő 

internetes honlapok alapján). A hang és kép szerepe a mesevilágban. 

Erkölcstan: én és szűkebb közösségeim. 

4. Írás 

4. 1. Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése 

Órakeret: 55 óra 

Előzetes tudás: Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: az írásmozgások 

automatizmusainak és az íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

 A helyes testtartás és kéztartás, ceruzafogás szokásának megszilárdítása. 

 Betűalakítások, betűkapcsolások gyakorlása mintakövetéssel, másolással. 

 Szavak, szószerkezetek, mondatok leírása másolással, látó-halló tollbamondással, 

tollbamondással, emlékezetből. 

 Szógyűjtési gyakorlatok, a nyelvtan tananyaghoz kapcsolódó írásgyakorlatok válogató 

másolással, tollbamondással, önálló írással. 

 A feladatvégzés során törekvés az írásmunkák áttekinthető, esztétikus megjelenésére. 

 Folyamatos áttérés a tollal való írásra. 
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Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 másoláskor nem vét írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a szókezdő nagybetűt;  

 ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Kisbetű, nagybetű; margó 

Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: térérzékelés, finommotorika, esztétikai igényesség; különféle vonaltípusok 

készségfejlesztő alkalmazása. 

Testnevelés és sport: harmonikus mozgás. 

Ének-zene: tempó, ritmus. 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 

5. 1. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, 

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

Órakeret: 25 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalati alapon a szöveg, a mondat, a szó, a szótag, a hang és a betű megkülönböztetése.  

A szavak szótagokra bontása. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának 

megalapozása.  

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

Tevékenységek/Ismeretek 

 A betűrend gyakorlati alkalmazása, társak nevének betűrendben történő leírása, a 

gyermeklexikon szócikkeinek megkeresése. 

 A magánhangzók és a mássalhangzók időtartamának helyes jelölése. 

 Szóalkotási gyakorlatok. 

 Szavak csoportosítása, szógyűjtési gyakorlatok szójelentés alapján, kérdések 

segítségével. 

 A rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak felismerése, szópárok gyűjtése. 

 Szavak szótagolása, elválasztása. A szótagolás és az elválasztás közötti különbség 

megfogalmazása. 

 Szavakban a szótő jelölése.  

 A toldalékok helyes használata és helyes írása.  
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 A szótő és a toldalék kapcsolódásának jelölése.  

 Gyakorlatok a toldalékos szavak írására. 

 Mondatalkotási gyakorlatok toldalékos szavakkal. 

 Személynevek és állatnevek helyesírása. 

 Mondatok tartalmának, beszédszándékának felismerése. 

 A kijelentő mondat felismerése, megnevezése, mondatvégi írásjele.  

 Kijelentő mondatok önálló alkotása. 

 A kérdő mondat felismerése, a kérdő mondat fajtáinak helyes használata; az –e 

szócska helyes használata, helyesírása, a kérdő mondat mondatvégi írásjele.  

 Kérdő mondatok önálló alkotása. 

 Szövegekben a mondatok helyes sorrendjének megállapítása. 

 Szövegek tagolása mondatokra. 

 A mondatkezdés és a mondatvég jelölése. 

 Nyelvhelyességi gyakorlatok. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle 

feladatmegoldásban használja a szabályokat. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hang, betű; ábécé; egyjegyű betű, kétjegyű betű, háromjegyű betű; magánhangzó, 

mássalhangzó; szó, mondat, szöveg; szótő, toldalék, kijelentő mondat, kérdő mondat. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: állatok kommunikációja, jel, jelzés, információ; lakóhely, közlekedés; 

természeti ritmusok. 

Vizuális kultúra: hangfelvételek és képfelvételek készítése; a helyes kiejtés vizsgálata a 

felvétel segítségével. 

Ének-zene: ritmusjátékok ütőhangszereken. 

5. 2. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret: 42 óra 

Előzetes tudás:A helyesírási szabályok megértéséhez, alkalmazásához szükséges nyelvtani 

fogalmak. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli 

és az írásbeli nyelvhasználatban 
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Tevékenységek/Ismeretek 

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli feladatokban. Hibajavításkor indoklás 

a szabály felidézésével. 

A helyesírási probléma felismerése, a jelölés gyakorlása szóelemzés segítségével. Az írás és a 

helyes kiejtés együttes alkalmazása. 

A j és ly használata az ismert szókincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás: 

 az időtartam jelölése; 

 a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok; 

 a hagyomány szerinti írásmód;  

 az elválasztás szabályai; 

 a kijelentő és a kérdő mondat jelölése. 

A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása írásbeli 

feladatokban. 

A korosztálynak megfelelő lexikonok, szótárak használata. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló  

 szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 

szókészlet körében; 

 30–40 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot; 

az egyszerű szavakat helyesen választja el. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Ábécé, elválasztás, szótag; pont, kérdőjel, felkiáltójel. 

Kapcsolódási pontok 

Ének-zene: egy adott dallamhoz szöveg alkotása. 

6. Tanulási képesség fejlesztése, könyv- és könyvtárhasználat  

Órakeret:10 óra 

Előzetes tudás: Elemi feladat-megoldási műveletek használata 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanulási képesség, mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési 

folyamatnak, a játszva tanulás képességének támogatása, fejlesztése. 

 Tevékenységek/Ismeretek 

 

A könyvek címének, szerzőjének, kiadójának felismerése, megnevezése. 

 A tartalomjegyzék helyes használata. 
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 Az illusztráció és a könyvek tartalmának kapcsolata. 

 Önálló feladatvégzés a gyermeklexikon használatával. 

 Kedvenc gyermekújság bemutatása. 

 Tanulás több tevékenység és érzékszerv segítségével: ritmus-, mozgás- és 

beszédgyakorlatokkal kombinált memória-gyakorlatok, szövegtanulási technikák. A 

fantázia és képzelet aktiválása a megismerés érdekében. 

 Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 a tanító irányításával motiváltan tanul; 

 a tanulási folyamat során változatos tevékenységeket és több érzékszervet is használ; 

szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: József Attila: 

Altató; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, Tamkó Sirató Károly egy verse, Weöres Sándor két 

költeménye; kortárs magyar lírikusok műveiből néhány alkotás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

Kapcsolódási pontok 

Matematika; környezetismeret: önálló tanulás. 

Vizuális kultúra: A szöveget alkotó betűformák és a közlési tartalmak kapcsolatának 

felismerése. Kép és szöveg kompozíciós kapcsolatának elemzése.  

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása, 

feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó 

élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat kockázatainak és lehetőségeinek 

felismerése (pl. gyermekbarát honlapok böngészése). 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

Órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás: Iskolaérettség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, szépirodalmi 

művek alapján, a történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

 A tágabb családhoz tartozó családtagok nevének, rokoni kapcsolatának bemutatása.  

 Beszámoló a család ünnepeiről, hagyományairól. 

 Kapcsolatok kezdeményezése társakkal, baráti és közösségi kapcsolatok ápolása. 

 Együttműködő, segítőkész magatartás a társakkal. 
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 Megértésen, tiszteleten alapuló együttélés a sérült, hátrányos helyzetű társakkal. 

 A lakóhely nevének, településformájának ismerete, a főbb nevezetességek bemutatása. 

 A Szózat első két versszakának megtanulása. 

 Megfelelő viselkedésmód az iskolai rendezvényeken. 

 Alapvető erkölcsi, esztétikai fogalmak, kategóriák kialakítása (szép, csúnya, jó, rossz, 

igaz, hamis). A történetiségen alapuló összefüggések megértése az egy szálon futó 

történekben. 

 Azonosulás, ítélet, érvelés szépirodalmi szövegek kapcsán. A megismert mese, 

történet tanulságának összevetése saját tapasztalatokkal, eseményekkel. 

 Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokban, drámajátékban (pl. bábjáték).  

 A múlt néhány emléke környezetünkben (múzeumok, emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, egyéb dokumentumok; szokások). 

 Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 ismeri, megérti rövid, egy szálon futó művek segítségével a történeteket bemutató 

művek szerveződését, felépítését, az összefüggések logikáját, az ok-okozati viszonyt; 

 képes állást foglalni, érvelni alapvető erkölcsi kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a legalapvetőbb emberi értékeket; 

 meghallgatja mások érvelését is; 

 képes beleélésre, azonosulásra az életkori sajátosságainak megfelelő művek 

befogadása során; 

dramatikus és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi konfliktusokat, azokat 

életkori szintjén kezelni. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Tanulság, konfliktus, közmondás, nemzeti ünnep, jelkép. 

Kapcsolódási pontok 

Dráma és tánc: részvétel dramatikus játékban. 

Vizuális kultúra: átélt, elképzelt vagy olvasott esemény vizuális kifejezése. 

Erkölcstan: családtagjaim, szeretet, barátkozás (konfliktushelyzetek megélése játékokon 

keresztül). 

Környezetismeret: az ember megismerése (magatartásformák, szabályok, viselkedési normák); 

környezet és fenntarthatóság. 

A Tánc és Dráma tananyaga Dráma és Tánc címen az Ének-zene tantárgy tananyagában 

jelenik meg, a Magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz tartozó tananyagrész a „Kapcsolódási 

pontok”-ban található. 
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Megtanulásra javasolt memoriterek: 

 4-5 találós kérdés; 

 4-5 szólás vagy közmondás; 

 2-3 népi játék verse;  

 József Attila: Altató; 

 Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra; 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal; 

 Szabó Lőrinc: Esik a hó; 

 Vörösmarty Mihály: Szózat első két versszaka. 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető 

szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és 

társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 

megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 

mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai 

tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

 Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és 

begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója 

segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

 Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és 

alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje 

helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű 

szavakat. 

 Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és 

történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, 

motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 
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A tanulók második osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Beszéd: 

 Tiszta, érthető - a ............... hang képzése bizonytalan, a ............... hang 

képzése hibás. 

............................................................................................. 

 Szókincse: gazdag - életkorának megfelelő - hiányos ................................. 

....................................................................................................................... 

 Szóbeli kifejezőkészsége: korosztályának megfelelő - korosztályáénál 

szerényebb. ................................................................................................... 

 Összefüggő beszédre önállóan: képes - nem képes ...................................... 

 ....................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Olvasás: 

 Az olvasás iránti érdeklődése: élénk - mérsékelt - közömbös........................ 

 Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hangosan: hibátlanul - kevés 

hibával - jól hallhatóan - halkan - érthetően - alig érthetően - élőbeszéd 

közeli tempóban - lassan - írásjelek figyelembevételével - írásjelek 

figyelembevétele nélkül olvassa  .................................................................. 

 Az olvasott szöveg tartalmát: pontosan - pontatlanul - csak segítséggel - 

segítséggel sem tudja felidézni ..................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 Az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban: egyedül - 

segítséggel - segítséggel sem oldja meg ....................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Írás: 

 Vonalvezetése, írásmozgása: biztos - bizonytalan ....................................... 

 Füzetvezetése: tiszta - áttekinthető - rendezett - rendezetlen ....................... 

 Betűalakítása, betűkapcsolása: szabályos - szabálytalan - szép - nehezen 

olvasható ...................................................................................................... 

 Írásának tempója: lendületes - lassú - kapkodó ............................................ 

 Helyesírása: kiváló - megfelelő - gyakran tévesztő ..................................... 

....................................................................................................................... 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók második osztály év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése. 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

MAGYAR IRODALOM     

Beszédértés: Az egyszerű szóbeli közléseket: gyorsan és pontosan megérti - 

általában megérti - magyarázat után érti meg.  

Szókincse: gazdag – megfelelő – szegényes - külön fejlesztésre van szüksége. 

Kiejtése: tiszta - kisebb javításokra szorul - több hangot hibásan ejt, logopédiai 

fejlesztésre van szüksége.  

Szóbeli kifejezőképessége: kiváló – megfelelő - nehézkes - külön fejlesztésre 

van szüksége. 

Olvasás:  Szívesen olvas - egyenlőre még nem talál örömet az olvasásban. 

Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget képes: folyamatosan, hibátlanul vagy - 

egész kevés hibával felolvasni - fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál többet 

nem ejt - tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés - mást olvasás - 

betűtévesztés - betűcsere.  

Olvasási tempójára jellemző, hogy: közelít az élőbeszédhez – lassú – akadozva - 

betűzve olvas.  

Törekszik az írásjelek érzékeltetésére és a kifejező olvasásra - az írásjeleket 

többnyire nem veszi figyelembe. 

Szövegértés: Az olvasottak tartalmáról pontos információi vannak - Az 

olvasottakat többé-kevésbé pontosan fel tudja idézni - csak hiányosan tudja 

felidézni - pontatlanul vagy alig tudja felidézni.  

A szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban: egyedül megoldja - csak 

segítséggel tudja megoldani. 

Magyar irodalomból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra 

szorul 
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MAGYAR NYELVTAN 

Írás, íráskép: Betűalakítása, betűkapcsolása: szabályos, szép - szabálytalan, 

egyenetlen - eltér a szabályostól, nehezen olvasható.  

Füzete: rendes, áttekinthet - /rendezetlen.  

Helyesírás: Hibátlanul - kevés hibával - sok hibával ír.   

Gyakori hibái: másoláskor..............: tollbamondáskor.....  

A mondatvégi írásjeleket: kiteszi - elhagyja.  

A j hangok jelölésében: biztos - bizonytalan.  

A hangok időtartamát: pontosan -  pontatlanul - sok hibával jelzi. 

Magyar nyelvtan tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul.  
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8. 3. ÉVFOLYAM 

3–4. évfolyam 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi 

magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető 

szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a 

tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való 

figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok 

szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a 

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére.  

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 

fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 

gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának 

forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének 

fejlődéséhez.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe 

ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási 

szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.  

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás igényeinek 

megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést szolgáló 

eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével.  

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével 

elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi 

kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, 

változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs 
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Évi óraszám: 252 (15 beszédkészség, 92 olvasás, 65 anyanyelvi kultúra, 22 írás, 40 

szövegalkotás, 12 tanulási képesség fejlesztése, 6 ítélőképesség fejlesztése). 

Heti óraszám: 6 

Szabadon tervezhető: 1  

Összesen: 7 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 
Javasolt helyi tantervi óraszám a 

3. évfolyamon 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a 

megértés fejlesztése 
15 óra 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése 66 óra 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 26 óra 

3. Szövegalkotás  

Fogalmazási alapismeretek 12 óra 

Szövegalkotási gyakorlatok 28 óra 

4. Írás, íráshasználat fejlesztése 22 óra 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek  

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása 
27 óra 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 38 óra 

6. A tanulási képesség fejlesztése 12 óra 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és 

történeti érzék fejlesztése 
6 óra 

 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése 

Órakeret: 15 óra 

Előzetes tudás: Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok 

adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének egymással összefüggő 

fejlesztése. A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a pontosságra, a 

folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív szókincs intenzív gyarapítására. A 

szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 
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Tevékenységek/Ismeretek 

A helyes beszédlégzés, a helyes kiejtés, a mondatfonetikai eszközök alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben. 

Állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások, a hangzó beszéd, az olvasott szövegek 

értelmezésekor szavak jelentésének, stílusértékének megfigyelése. A tapasztalatok 

felhasználása szövegalkotáskor és beszélgetés közben. 

Felolvasáskor, szövegmondáskor nonverbális eszközök használata a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra. Az üzenet lényegének és érzelmi hátterének megfigyelése, 

értékelése.  

Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, megfigyelésekről.  

Szóbeli közlések tartalmának rövidített elmondása. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait; 

 használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat; 

 beszédstílusát beszélgető partneréhez igazítja;  

 bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, 

közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe;  

a közös tevékenységeket együttműködő magatartással segíti. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, testtartás, térköz, 

távolságtartás 

Kapcsolódási pontok: 

Minden tantárgy: összefüggő beszéd, érvelés. 

Környezetismeret: önfenntartás, légzés. 

Vizuális kultúra: Műalkotások megfigyelése, jellemzése, értelmezése, értékelése. 

Médiaszövegek közötti különbségek (pl. televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése saját médiaélmények felidézésén, megjelenítésén (pl. szerepjáték) és 

közvetlen példákon keresztül. 
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2. Olvasás 

2. 1. Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret: 66 óra 

Előzetes tudás: Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály 

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás kialakításának segítése, 

olvasási stratégiák bevezetése, különböző szövegtípusok megismertetése, az értő olvasás 

kialakítása. 

Tevékenységek/Ismeretek 

Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú, folyamatos, nem 

folyamatos, kevert, egyéni, közös és tankönyvi célú szövegek megismerése, ezek megértése. 

Globális és kereső olvasás, grafikus szervezők (ábrák, táblázatok, gondolattérkép, fürtábra) 

alkalmazása a hatékonyabb szövegértés érdekében. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes ismeretek, személyes élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

A következő olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő technikák ismerete, 

alkalmazása a hatékonyabb megértés érdekében:  

 a szöveg átfutása,  

 az előzetes tudás aktiválása,  

 jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának az olvasás megkezdése előtt való tisztázása. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló  

 az olvasás terén motivált, érdeklődő; 

 ismert tartalmú szöveget folyamatosan, kifejezően olvas fel felkészülés után;  

 felolvasása értelmező, az írásjelek szerint tagolt; 

 hanglejtése és tempója beszédéhez közelítő; 

 felismeri és javítja a hibáit; 

 az életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt néma olvasás útján 

megért; 

 értelmezi az életkori szintjének megfelelő szöveg információit és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi tudatossággal rendelkezik; 

ismeri és tanítói segítséggel használja a tanult olvasási stratégiákat. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés 

Kapcsolódási pontok 

Matematika: szöveges feladatok. 

Környezetismeret: önálló tanulás, szövegfeldolgozás kialakítása. 

Erkölcstan: én magam; az én világom. 

Vizuális kultúra: Személyes élmények és irodalmi szöveg alapján képek készítése.  

Kérdések megfogalmazása a látott információra, ismeretre, élményre vonatkozóan. 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása, 

feldolgozása 

2. 2. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

Órakeret: 26 óra 

Előzetes tudás: Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése tapssal, 

koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befogadása, az érzelmi 

tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megismerése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 

Tevékenységek/Ismeretek 

Az olvasmányok témájának megfigyelése, azonos témájú szövegek összehasonlítása (pl. 

gyerekalakok és gyereksorsok). 

Hasonlóságok és különbségek felfedezése különféle irodalmi közlésformákban.  

Művészi eszközök keresése lírai és elbeszélő művekben (ritmus, rím, refrén).  

Jellegzetes irodalmi témák, motívumok (pl. család, gyermek, természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

A művek szerkezeti jellemzőinek megfigyelése, a tér-idő változásainak felismerése.  

Az események sorrendjének, a mesélő személyének megállapítása.  

Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, szókapcsolatok, ismétlődő motívumok 

felismerése.  

Rövidebb irodalmi szövegek (versek, mesék, elbeszélések) önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően kortárs magyar és európai gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, mesés-, verseskötet) elolvasása a tanító irányításával. Művek a 
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kortárs magyar irodalomból. (Például Berg Judit: Rumini; Boldizsár Ildikó: Boszorkányos 

mesék; Csukás István: Süsü, a sárkány, Pom Pom összes meséi, gyerekversek; Lázár Ervin: 

Szegény Dzsoni és Árnika; Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc, Szabó T. Anna 

gyermekversei; Tóth Krisztina: Londoni mackók.) 

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és memóriafejlesztő 

gyakorlatok. 

Részvétel csoportos improvizációs játékokban. 

Olvasmányok szövegének reprodukálása, illusztrálása rajzzal, zenével, képzőművészeti 

alkotással 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több összefüggő mondattal 

mondja el. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, találós kérdés, 

elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, ismétlés, ellentét; kezdőpont, 

végpont, fordulópont. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: környezeti, természeti, környezetvédelmi témájú olvasmányok. 

Ének-zene: a népdalok szövege (kifejező eszközök, nyelvi fordulatok, motívumok, természeti 

képek). 

Vizuális kultúra; dráma és tánc: A témához és a tartalomhoz is illeszkedő kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása, 

feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó 

élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és időviszonylatok 

megfigyelése és értelmezése konkrét médiaszövegeken keresztül. 

Az elbeszélő személyének azonosítása különböző egyszerű médiaszövegekben (pl. animációs 

mesék). 
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3. Szövegalkotás 

3. 1. Fogalmazási alapismeretek 

Órakeret: 12 óra 

Előzetes tudás: A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek megismertetése, 

megvalósításának támogatása. 

Tevékenységek/Ismeretek 

A különböző szövegformák tartalmi és szövegszerkesztési jellemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; az időrendről; az 

esemény, az előzmény és a következmény kapcsolatáról; a szöveg kohéziójáról; a 

tématartásról; a nyelvi megformáltságról; a különböző szövegforma jellemzőiről, a 

bekezdések szerepéről.  

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az időrend érzékeltetése, a szöveg tagolása bekezdésekre. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló a tanult fogalmazási ismereteket felhasználja az elbeszélő fogalmazások készítéskor. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, befejezés; elbeszélés. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret; matematika: érthető, világos szóbeli szövegalkotás. 

Vizuális kultúra: Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg 

írás. Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid 

animációs film) és hangokkal. 

3. 2. Szövegalkotási gyakorlatok 

Órakeret: 28 óra 

Előzetes tudás: Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az 

írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével. Az írásbeli szövegalkotó készség 

fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása az elbeszélő szövegek alkotásakor.  

Gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezése.  
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Önálló írásbeli fogalmazások készítése elbeszélő szövegformában.  

A párbeszéd beillesztése a történetmondásba. 

Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata, a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával, a tanító 

segítségadásával. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít;  

 a fogalmazás témájának megfelelő szavakat és kifejezéseket használ; 

 a tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelzi; 

a tanító útmutatásai alapján kijavítja fogalmazási és helyesírási hibáit. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, párbeszéd. 

Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: Természeti jelenség megfigyelése, a tapasztalatok leírása, megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid animációs 

film) és hangokkal (médiaszöveg-írás). Képregény készítése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: szabadidős tevékenységek megbeszélése, a hozzá kapcsolódó 

élmények megfogalmazása. 

4.Írás 

4. 1. Az íráshasználat fejlesztése 

Órakeret: 22 óra 

Előzetes tudás: Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása írott és nyomtatott 

mintáról, látó/halló előkészítés után tollbamondásra és írásminta nélkül, emlékezetből. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az írás eszközszintre emelésének segítése. E tevékenységben a kitartás és a folyamatjellegű 

gyakorlás ösztönzése. Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép 

rendezettségének, esztétikumának értékként való elfogadása. 
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Tevékenységek/Ismeretek 

Tájékozódás az új vonalrendszerben. 

A betűkapcsolások gyakorlása, a típushibák javítása, kiküszöbölése.  

Az írás tempójának fokozása az írás eszközszintű használatának erősítése, az automatikus 

írásmozgás fejlesztése. 

Szósorok, bővülő szószerkezetek, mondatok írása másolással, tollbamondás után, 

emlékezetből és önállóan. 

A rendezett, tiszta, esztétikus íráskép megtartása az egyéni írásmód kialakulásával.  

Az írásmunkák önálló javítása írástechnikai és helyesírási szempontból. 

 Az egyéni írás kialakítása a rendezett, tiszta és olvasható íráskép igényével. Szükség 

esetén az olvashatóság javítása. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 írása jól olvasható; 

 írástempója lendületes; 

 füzetvezetése rendezett. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

Kapcsolódási pontok 

Matematika; környezetismeret: olvasható, tetszetős és rendezett füzetvezetés. 

5. Anyanyelvi kultúra 

5. 1.  Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondatfajták, 

szavak, szófajok 

Órakeret: 27 óra 

Előzetes tudás: A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

alapozásának megindítása a szófajok körében. A tanulók önállóságának növelése: a 

feladatvégzésben; az információszerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az 

önellenőrzésben. A nyelvi tudatosság fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek 

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben. A rokon értelmű szavak, a többjelentésű, azonos alakú szavak 

helyes használata. A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, szócsoportokban, mondatban és szövegben. Különféle időben 
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végbemenő cselekvések, történések megkülönböztetése. Az igeidők helyes használata 

beszédben és írásban. Az igekötők szerepének és írásmódjának megfigyelése. Tudatos 

alkalmazásuk. A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Többes számú főnevek 

alkotása. A -ba, -be, -ban, -ben ragos főnevek helyes használata mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel. A melléknév szerepének ismerete a nyelvhasználatban. A fokozott 

melléknévi alakok használata szövegalkotáskor. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló  

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat; 

 felismeri, megnevezi és megfelelően jelöli a mondatfajtákat; 

 toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat;  

a szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, ige; igeragozás; igekötő; melléknév, melléknévfokozás. 

Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: Jelek a mindennapi életben. 

Matematika: szavak csoportosítása. 

5. 2. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret: 28 óra 

Előzetes tudás: A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet körében.  A 

kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. A j hang biztos jelölése a 

begyakorolt szókészletben. Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak 

írásakor. Mondatkezdés nagybetűvel. A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és 

helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek 

A mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mondatok végén. Helyesírási szabályok 

alkalmazása különböző írástevékenységekben: ragos főnevek, igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; igekötős igék; fokozott melléknevek. Hosszú hangok jelölése a 

melléknevek végén. A főnév -t toldalékának (ragjának) és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése. A j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében. 
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Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 a mondatot nagybetűvel kezdi és írásjellel zárja; 

 a begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak; 

helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

Kapcsolódási pontok 

Matematika; környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra; informatika: 

a tantárgyra jellemző fogalmak helyesírása. 

6. A tanulási képesség fejlesztése 

Órakeret: 12 óra 

Előzetes tudás: Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és 

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

Tanulás különböző típusú szövegekből. Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált 

(koncentrációs) memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák. Ismeretszerzési technikák 

tanulása: adatgyűjtés, elrendezés, feljegyzések készítése és felhasználása szóbeli 

beszámolókhoz. Vázlatkészítés irányítással, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módjai. Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom, kézikönyvek, elektronikus információhordozók. A szótárak 

szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), a szótárhasználat módja. A lexikon és a szótár egyező 

és eltérő vonásai. Az információk keresése és kezelése. Különböző információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai könyvtárban. A könyvtár mint információs központ, a tanulás bázisa, 

segítője. Ismerkedés folyóiratokkal. Katalógusok megfigyelése. A könyvtári katalógus 

tájékoztató szerepe a könyvek és egyéb információforrások keresésében. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 feladatainak megoldásakor szükség szerint szótárat, lexikont használ; 

 egyszerű kutatási feladatokat elvégez, tapasztalatairól beszámol; 

 információt keres különböző típusú szövegekben; 

 önállóan, illetve tanítói segítséggel digitális forrásokat használ; 
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 az információkat felhasználja új összefüggésben, más feladathelyzetben; 

szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: 

népdalszövegek, József Attila: Betlehemi királyok, Petőfi Sándor: Füstbe ment terv; illetve 

kortárs magyar lírikusok műveiből néhány alkotás; részletek Kölcsey Ferenc: Hymnus; 

Vörösmarty Mihály: Szózat című művéből, illetve szépprózai művekből. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: jelenségek megfigyelése, ok-okozati kapcsolatok keresése. 

Vizuális kultúra: Képi analógiák keresése a tanult szövegekhez. 

Kérdések megfogalmazása a látott információra, ismeretre, élményre vonatkozóan.  

Informatika:  

Információk keresése és kezelése. 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás: Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művekben a 

szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes tetszésítéletek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, szépirodalmi 

művek alapján. A narratíva, történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

Erkölcsi és esztétikai ítélet megfogalmazása, érvelés a vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi alkotásokban megismert helyzetek, azok tanulságának 

alkalmazása mindennapi helyzetekben. A művek tanulságainak értelmezése. A saját vélemény 

mellett a nem saját álláspont megjelenítésének, átélésének képessége. Mások véleményének 

megértése, elfogadása. Vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok megfigyelése, 

felismerése és kritikája.  A műélvezet, a beleélés mélyebb megtapasztalása a fentiek 

segítségével is. Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokban, drámajátékban (pl. 

bábjáték) saját és más álláspontból is. A múlt emlékei környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műemlékek, emlékművek; tárgyak, fotók, egyéb dokumentumok; szokások). 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 ismeri, megérti a történeteket bemutató művek szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az ok-okozati viszonyt;  
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 képes állást foglalni alapvető erkölcsi, esztétikai kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a legalapvetőbb emberi értékeket, megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő véleményeket; 

 képes beleélésre, azonosulásra az életkori sajátosságainak megfelelő történetek, 

művek befogadása során; 

 dramatikus és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi konfliktusokat saját 

és más álláspontból is, azokat életkori szintjén kezelni. 

történetek olvasásakor, megbeszélésekor képes elkülöníteni a múltbeli és jelenbeli 

élethelyzeteket, történéseket. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, időrend. 

Kapcsolódási pontok 

Erkölcstan: Értékrend alakulása. Szűkebb és tágabb környezetem, barátság. 

Környezetismeret: Környezeti rendszerek állapota, fenntarthatóság. Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

Vizuális kultúra; Dráma és tánc: a lényeg kiemelésének lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

A Tánc és Dráma tananyaga Dráma és Tánc címen az Ének-zene tantárgy tananyagában 

jelenik meg, a Magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz tartozó tananyagrész a „Kapcsolódási 

pontok”-ban található. 

A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. Kapcsolódjon be a csoportos 

beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, 

tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő 

magatartással segítse. Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Felolvasása értelmező, az írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élő beszédhez 

közelítő legyen. Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt értsen meg 

néma olvasás útján. Nevezze meg az olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait. 

Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon 

néhány fontos olvasási stratégiát. Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban 

legyen képes tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint 

vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék 

segítségével igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket. A memoritereket szöveghűen, 

jól érthetően mondja el. Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást 

készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. A tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelezze. Tanítója útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és helyesírási hibáit. 
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Nevezze meg és jelölje megfelelően a tanult mondatfajtákat. Biztonsággal ismerje fel a tanult 

szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A szövegkörnyezetnek megfelelően 

használja az igeidőket és az igekötőket. 

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti 

érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az 

anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége 

legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 54 

A tanulók harmadik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Beszéd: 

 Szókincse: gazdag - életkorának megfelelő - hiányos ................................. 

....................................................................................................................... 

 Szóbeli kifejezőkészsége: választékos - korosztályának megfelelő - annál 

szerényebb. ................................................................................................... 

 Összefüggő beszédre önállóan: képes - csak kérdésekre - nehézkesen - 

nem képes ..................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Olvasás: 

 Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hangosan: hibátlanul - kevés 

hibával - jól hallhatóan - halkan - érthetően - alig érthetően - élőbeszéd 

közeli tempóban - lassan - kifejezően - egyhangúan olvassa ....................... 

....................................................................................................................... 

 Az olvasott szöveg tartalmát: pontosan - pontatlanul - csak segítséggel - 

segítséggel sem tudja felidézni ..................................................................... 

....................................................................................................................... 

 Az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban: egyedül - 

segítséggel - segítséggel sem oldja meg ....................................................... 

....................................................................................................................... 

 Verseket, szövegeket: könnyedén - nehezen; pontosan - pontatlanul 

tanulja meg ................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Írás: 

 Füzetvezetése: tiszta - áttekinthető - rendezett - rendezetlen ....................... 

 Írásának tempója: lendületes - átlagos - lassú - kapkodó ............................. 
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Nyelvtan, fogalmazás: 

 A nyelvtani, helyesírási szabályokat: biztosan - kevés hibával - sok 

hibával alkalmazza........................................................................................ 

 Írásos szövegalkotása: önálló - segítséget igénylő; a szabályokat jól - 

megfelelően - pontatlanul alkalmazó............................................................ 

 ....................................................................................................................... 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók harmadik osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

MAGYAR IRODALOM 

Olvasása: folyamatos, hibátlan, kifejező - folyamatos, kevés hibával olvas - sok 

hibával olvas - szólamokban olvas - szótagolva olvas - betűzve, akadozva olvas. 

Szövegértése: biztos, pontos - bizonytalan, pontatlan - nem mindig tud választ 

adni a feltett kérdésre.  

A tanult memoritereket: biztosan, pontosan fel tudja idézni - kevés hibával, sok 

hibával, segítséggel idézi fel - nem tudja felidézni.  

Fogalmazása: megfelelően - nem megfelelően tagolt – önállóan - segítséggel 

képes adott témáról pár mondatot írni - még nem tud megfogalmazni összefüggő 

gondolatokat.  

Fogalmazási ismeretei: kiválóak – jók – megfelelőek - hiányosak. 

Magyar irodalom tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 

MAGYAR NYELV 

Írása: szép – tiszta – megfelelő – rendezetlen - maszatos.  

Írástempója: gyors, lendületes – megfelelő - akadozó, kicsit lassú - nagyon 

lassú.  

Helyesírása (másoláskor, tollbamondáskor): biztos – jó – megfelelő - gyenge. 

Az elválasztás szabályait: ismeri, hibátlanul alkalmazza - ismeri, nem mindig 

alkalmazza jól - nem ismeri.  

A j és az ly jelölését: biztosan alkalmazza - kevés hibával alkalmazza - sok 

hibával alkalmazza.  

A mondatfajtákat: biztonsággal felismeri, az írásjeleket jól alkalmazza - néha 

téveszti, az írásjelet elhagyja - gyakran téveszti, az írásjelet gyakran elhagyja.  

A tanult szófajokat: biztonsággal felismeri - néha, gyakran téveszti - még nem 

ismeri fel.  

Magyar nyelv tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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9. 4. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 252 (15 beszédkészség, 94 olvasás, 66 anyanyelvi kultúra, 0 írás, 55 

szövegalkotás, 16 tanulási képesség fejlesztése, 6 ítélőképesség fejlesztése). 

Heti óraszám: 6 

Szabadon tervezhető: 1  

Összesen: 7 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 
Javasolt helyi tantervi 

óraszám a 4. évfolyamon 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a 

megértés fejlesztése 
15 óra 

2. Olvasás, az írott szöveg megértése 63 óra 

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 31 óra 

3. Szövegalkotás  

Fogalmazási alapismeretek 16 óra 

Szövegalkotási gyakorlatok 39 óra 

4. Írás, íráshasználat fejlesztése 0 óra 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek  

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és alkalmazása 
28 óra 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 38 óra 

6. A tanulási képesség fejlesztése 16 óra 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és 

történeti érzék fejlesztése 
6 óra 

Fejlesztési feladatok: 

 Az alsó tagozaton elsajátított ismeretek rendszerezése, mélyítése. 

 Az olvasástechnika automatizálása. 

 Az írástechnika automatizálása. 

 A jegyzet, vázlat készítése; az önálló tanulási módok elsajátítása. 

 A tantárgyak közötti integráció erősítése.  
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1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése 

Órakeret: 15 óra 

Előzetes tudás: Szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes válaszok adása. A 

mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének egymással összefüggő 

fejlesztése. A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a pontosságra, a 

folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív szókincs intenzív gyarapítására.  

A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek  

 A beszéd és a felolvasás tagolása helyes beszédlégzéssel, szünetek tartásával. 

 Párbeszédekben alkalmazkodás a kommunikációs helyzetekhez, a szerepcserékhez.  

 A non-verbális eszközök megfelelő alkalmazása a beszédhelyzetekben. 

 Az aktív és a passzív szókincs bővítése szakkifejezésekkel, ritkábban előforduló 

szavakkal, kifejezésekkel.  

 A kifejezések alkalmazása egyéni szövegalkotás során. 

 Gyakorlatok szövegek tömörítésére és bővítésére. 

 Vélemény kulturált megfogalmazása.  

 Figyelem a beszélgetőtársra. Az üzenet lényegének és érzelmi hátterének 

megfigyelése, értékelése.  

 Állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott szövegekben. 

 A különböző tantárgyak tanulásakor használt szakkifejezések, olvasmányokból 

kiemelt ritkábban használt szavak célzott használatával az aktív szókincs gyarapítása.  

 Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, megfigyelésekről. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait; 

 használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat; 

 beszédstílusát beszélgető partneréhez igazítja;  

 bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, 

közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe;  

a közös tevékenységeket együttműködő magatartással segíti. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, testtartás, térköz, 

távolságtartás. 

Kapcsolódási pontok 

Minden tantárgy: összefüggő beszéd, érvelés. 

Környezetismeret: önfenntartás, légzés. 

Vizuális kultúra: Műalkotások megfigyelése, jellemzése, értelmezése, értékelése. 

Médiaszövegek közötti különbségek (pl. televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése saját médiaélmények felidézésén, megjelenítésén (pl. szerepjáték) és 

közvetlen példákon keresztül. 

2. Olvasás 

2. 1. Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret: 55 óra 

Előzetes tudás: Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály 

képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás kialakításának segítése, 

olvasási stratégiák bevezetése, különböző szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási 

készség, az értő olvasás kialakítása. 

Tevékenységek/Ismeretek 

 Az értelmező olvasás fejlesztése.  

 A szünettartás, a mondatfonetikai eszközök helyes használata. 

 Törekvés a pontos, biztos olvasásra, az újrakezdés elkerülésére. 

 Párbeszédek és közbeékelődések elkülönítése felolvasáskor. 

 A kritikai és a kreatív olvasás megalapozása. 

 Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú, folyamatos, 

nem folyamatos, kevert, egyéni, közös és tankönyvi célú szövegek megismerése, ezek 

megértése. 

 Globális és kereső olvasás, grafikus szervezők (ábrák, táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkalmazása a hatékonyabb szövegértés érdekében. 

 Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes ismeretek, személyes élmények, tapasztalatok 

felidézése és megosztása. 

 Gondolatok és információk értelmezése és integrálása, tartalom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és értékelése. 

 A következő olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő technikák 

ismerete, alkalmazása a hatékonyabb megértés érdekében:  

 a szöveg átfutása,  

 az előzetes tudás aktiválása,  
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 jóslás, anticipáció. 

 Az olvasás céljának, módjának az olvasás megkezdése előtt való tisztázása. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló  

 az olvasás terén motivált, érdeklődő; 

 folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma olvasás 

területén is;  

 felismeri és javítja a hibáit; 

 felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket, amelyekről tanult; 

 szintetizálja, értelmezi és értékeli az életkori szintjének megfelelő szöveg információit 

és gondolatait; 

 megfelelő nyelvi tudatossággal rendelkezik; 

ismeri és tanítói segítséggel használja a tanult olvasási stratégiákat. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés 

Kapcsolódási pontok 

Matematika: szöveges feladatok. 

Környezetismeret: önálló tanulás, szövegfeldolgozás kialakítása. 

Erkölcstan: én magam; az én világom. 

Vizuális kultúra: Személyes élmények és irodalmi szöveg alapján képek készítése. 

Képzőművészeti műfajok.  

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, médiaszöveg olvasása. 

Kérdések megfogalmazása a látott információra, ismeretre, élményre vonatkozóan. 

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása, 

feldolgozása. 

2. 2. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

Órakeret: 31 óra 

Előzetes tudás 

Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése tapssal, koppantással. 

Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befogadása, az érzelmi 

tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, azonosulás) átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismerése. 

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megismerése.  
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Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása.  

Tevékenységek/Ismeretek 

 Hazai és más népek meséinek olvasása.  

 A tündérmesék, állatmesék, tréfás mesék és láncmesék megkülönböztetése. 

 Mesék besorolása a megfelelő csoportokba. 

 A népmesék hőseire jellemző tulajdonságok felsorolása. 

 A népdalok hangulati, érzelmi megközelítése. 

 Irodalmi szövegek szerkezetének vizsgálata, a tér és idő megjelölése.  

 Összefüggések felismerése.  

 A kulcsszavak, tételmondatok megjelölése. 

 Vázlatkészítés tanítói segítséggel, majd önállóan. 

 Emberi kapcsolatok, érzelmek felismerése, véleményalkotás magatartásokról. 

 A vélemények kialakításakor sokoldalú, több szempontú megközelítés. 

 Olvasmányélményekről beszámoló, az élmények megosztása a társakkal. 

 Az irodalmi szövegek nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata. 

 A versek rímeinek, költői eszközeinek (megszemélyesítés, hasonlat, rokon értelmű, 

ellentétes jelentésű szavak, szóismétlés, fokozás) megfigyelése. 

 A refrén szerepének megfogalmazása.  

 A népköltészetről és a műköltészetről tanult ismeretek rendszerezése. 

 Ismeretterjesztő szövegek olvasása, feldolgozása a történelmi olvasmányokhoz 

kapcsolódóan, hazánk természeti jellemzőihez kapcsolódva. 

 Az új ismeretek beillesztése a témáknak megfelelő, már meglévő ismeretrendszerbe. 

 Lényegkiemelés, jegyzetelés közösen és önállóan olvasott szövegekhez kapcsolódóan. 

 Az olvasókönyvi szövegek csoportosítása formájuk, műfajuk és kommunikációs 

szándékuk szerint. 

 Az olvasmányok témájának megfigyelése, azonos témájú szövegek összehasonlítása 

(pl. gyerekalakok és gyereksorsok). 

 Hasonlóságok és különbségek felfedezése különféle irodalmi közlésformákban. 

 Művészi eszközök keresése lírai és elbeszélő művekben (ritmus, rím, refrén, 

hasonlatok).  

 Jellegzetes irodalmi témák, motívumok (pl. család, gyermek, természet) felfedezése 

olvasmányokban. 

 A művek szerkezeti jellemzőinek megfigyelése, a tér-idő változásainak  

 felismerése.  

 Elbeszélések 20. századi eseményekről, hősökről, sorsokról. Az események  

 sorrendjének, a mesélő személyének megállapítása.  

 Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, szókapcsolatok, ismétlődő  

 motívumok felismerése.  

 Rövidebb irodalmi szövegek (versek, mesék, elbeszélések) önálló olvasása. 

 Nagyobb terjedelmű, jellemzően kortárs magyar és európai gyermekirodalmi alkotás 

(meseregény, ifjúsági regény, mesés-, verseskötet) elolvasása a tanító irányításával. 



 62 

Művek a kortárs magyar irodalomból. (Például: Békés Pál: Félőlény, A bölcs 

hiánypótló; Csukás István: Keménykalap és krumpliorr, gyerekversek; Dávid Ádám: A 

Virág utcai focibajnokság; Lackfi János: Kövér Lajos színre lép; Kányádi Sándor, 

Kovács András Ferenc, Szabó T. Anna gyermekversei; Varró Dániel: Túl a Maszat-

hegyen.) 

 Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált memóriagyakorlatok,  

 fantáziajátékok, elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítése. Részvétel csoportos 

játékokban, állóképek tervezése, kivitelezése és megbeszélése.  

 A mozgás és a szövegmondás összekapcsolása. Egyszerűbb drámai konvenciók és a 

színházi formanyelv alapjainak tapasztalati megismerése (jelenet, felvonás, kezdet és 

vég, díszlet, berendezés, jelmez, kellék, fény- és hanghatások). A tanultak 

felhasználása saját produkcióhoz, bábelőadások, színházi előadások megbeszélésekor. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; 

 azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a 

cselekményelemek sorrendjét; 

 konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, 

mesejellemzőket; 

 az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, találós kérdés, 

elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; hasonlat, ismétlés, ellentét; kezdőpont, 

végpont, fordulópont. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: környezeti, természeti, környezetvédelmi témájú olvasmányok. 

Ének-zene: a népdalok szövege (kifejező eszközök, nyelvi fordulatok, motívumok, természeti 

képek). 

Vizuális kultúra; dráma és tánc: A témához és a tartalomhoz is illeszkedő kifejezőeszközök 

elemzése, alkalmazása.  

Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása, 

feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó 

élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és időviszonylatok 

megfigyelése és értelmezése konkrét médiaszövegeken keresztül. 

Az elbeszélő személyének azonosítása különböző egyszerű médiaszövegekben (pl. animációs 

mesék). 
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3. Szövegalkotás 

3. 1. Fogalmazási alapismeretek 

Órakeret: 16 óra 

Előzetes tudás: A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek megismertetése, 

megvalósításának támogatása. 

Tevékenységek/Ismeretek 

 A hirdetés, értesítés formai és tartalmi jegyeinek megfigyelése, hirdetés, értesítés írása 

társaknak. 

 A levélírás tartalmi és formai jegyeinek megismertetése.  

 A megszólítás és az elköszönés címzettnek, témának megfelelő megválasztása. 

 Levél önálló írása. 

 A helyes címzés gyakorlása. 

 Olvasmányok leíró részeinek megfigyelése. 

 A leírás és az elbeszélés műfaji összehasonlítása. 

 Leírások olvasása emberről, állatokról, növényekről, tárgyakról. 

 A leírás anyagának elrendezése: az egésztől halad a rész felé. 

 A leírás témájának megfelelő nyelvi eszközök kiválasztása. 

 Leírás készítése önállóan, a fogalmazások javítása. 

 Elbeszélő fogalmazások írása leíró részekkel. 

 A különböző szövegformák (hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS; e-

mail) tartalmi és szövegszerkesztési jellemzőinek ismerete. 

 A tartalmi, szerkezeti jellemzők összehasonlítása. 

 A bemutatás sorrendjének, nyelvi eszközeinek megfigyelése irodalmi példákon, 

köznapi és ismeretterjesztő szövegeken. 

 A címzetthez igazodó stílus felfedezése. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 ismeri a különböző szövegformák tartalmi és formai jellemzőit; 

 a tanult fogalmazási ismereteket felhasználja leíró fogalmazások, tájékoztató 

szövegek, illetve rövid szöveges üzenetek készítéskor. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS; e-mail. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret; matematika: érthető, világos szóbeli szövegalkotás. 
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Vizuális kultúra: Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg 

írás. 

3. 2. Szövegalkotási gyakorlatok 

Órakeret: 39 óra 

Előzetes tudás: Kellő tapasztalat a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; az 

időrendről; az esemény, az előzmény és a következmény kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a nyelvi megformáltságról; a különböző szövegforma 

jellemzőiről, a bekezdések szerepéről. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az 

írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása a szöveg alkotásakor.  

Gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezése.  

Szemléletes leírások készítése egyszerű tárgyról, növényről, állatról. Jellemzés készítése 

emberről.  

Levélírás, levélcímzés. Tájékoztató szövegek készítése. Rövid szöveges üzenetek 

megfogalmazása különféle alkalmakra a címzett személyének figyelembevételével. 

Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A 

fogalmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata, a fölösleges szóismétlődés 

kerülése.  

A fogalmazások javítása a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával, a tanító 

segítségadásával 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 adott vagy választott témáról 8–10 mondatos leírást, jellemzést készít a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával; 

 figyel a bemutatás sorrendjére és a nyelvi eszközök használatára; 

 a fogalmazás témájának megfelelő szavakat és kifejezéseket használ; 

 a tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelzi; 

 a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával tájékoztató szövegeket, rövid szöveges 

üzeneteket készít;  

 a tanító útmutatásai alapján kijavítja fogalmazási és helyesírási hibáit. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Leírás, jellemzés; nézőpont 
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Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: változatos élővilág; a tanultak bemutató leírása. 

Vizuális kultúra: Természeti jelenség megfigyelése, a tapasztalatok leírása, megjelenítése. 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid animációs 

film) és hangokkal (médiaszöveg-írás). 

4. Írás 

Órakeret: 0 óra 

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek 

5. 1. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása - szófajok 

Órakeret: 28 óra 

Előzetes tudás: A különböző mondatfajtákban a beszélő szándékának felismerése és 

megnevezése szövegben.  

A rokon értelmű, a többjelentésű és az azonos alakú szavak helyes használata.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és szövegben. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

alapozásának megindítása a szófajok körében.  

A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az információszerzésben és 

felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az önellenőrzésben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

Tevékenységek/Ismeretek 

 A szófajok felismerése és megnevezése szövegben szóhalmazban, mondatban, 

szövegben.  

 Szavak csoportosítása, szógyűjtés a szófaji sajátosságoknak megfelelően.  

 Szóalkotási gyakorlatok. 

 A kijelentő, a felszólító és a feltételes módú ige-alakok felismerése, megnevezése 

olvasmányokban. 

 Az igemódok jelének felismerése. 

 Átalakítási gyakorlatok az igemódok alapján.  

 Igeragozás adott igemódokban. 

 Mondatalkotási gyakorlatok. 

 Az igék helyesírásának gyakorlása. 

 A tulajdonnevek felismerése, megnevezése mondatokban, olvasmányokban.  

 Mondatalkotási gyakorlatok. 

 A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása. 

 A névelő fajtáinak helyes használata. 
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 A névutó fogalma, névutós főnevek. 

 A névutók helyesírásának gyakorlása. 

 Főnév + névutó szószerkezetekkel mondatalkotási gyakorlatok. 

 A határozott és a határozatlan számnév felismerése, megnevezése olvasmányokban. 

 A tőszámnév és a sorszámnév megkülönböztetése. 

 Tőszámnevek és sorszámnevek helyesírási számjeggyel és betűvel. 

 Helyesírási gyakorlatok toldalékos számnevek írására.  

 Mondatalkotási gyakorlatok. 

 A határozatlan számnév fokozása.  

 A keltezés írásának módozatai.  

 Helyesírási gyakorlatok a számnévhez kapcsolódóan. 

 Számnév + főnév szószerkezetekkel mondatalkotási gyakorlatok. 

 Nyelvhelyességi feladatok. 

 A fokozott számnévi alakok helyes használata. 

 A névmások (személyes, mutató, kérdő) szerepének megértése, alkalmazásuk a 

mondatokban. 

 Szóalkotások: összetett szavak, tulajdonnévből képzett melléknevek. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló  

 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat; 

 toldalékos formájukban, szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat;  

 a szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igemódokat 

 alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Személynév, állatnév, intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, 

határozatlan névelő; névutó; igemód; számnév, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; 

határozott számnév, határozatlan számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: Jelek a mindennapi életben. 

Az időbeliség ábrázolása a képzőművészetben. 

Környezetismeret: tulajdonnevek a térképeken. 

Matematika: szavak csoportosítása. 

5. 2. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret: 38 óra 

Előzetes tudás: A mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mondatok végén. 

Helyesírási szabályok alkalmazása különböző írástevékenységekben: ragos főnevek, igeidők, 

ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú igék; igekötős igék; fokozott melléknevek. Hosszú hangok 
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jelölése a melléknevek végén.  A főnév -t toldalékának (ragjának) és a múlt idő jelének 

megkülönböztetése. A j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A helyesírási készség fejlesztése. 

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli 

és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Tevékenységek/Ismeretek 

Helyesírási szabályok alkalmazása különböző írástevékenységekben: igeidők, ragos és 

kiejtéstől eltérő írásmódú igék; felszólítást kifejező igealakok; igekötős igék; tulajdonnevek, 

fokozott melléknevek és számnevek; ragos névszók; névutós szerkezetek; betűvel írt 

számnevek; a keltezés többféle formája.  

A főnév -val, -vel toldalékos (ragos) alakjainak helyesírása. 

A j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 a begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat; 

 írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak; 

 helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja, szükség esetén javítja. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Személynév, állatnév, intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; keltezés. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: térképvázlat készítése tulajdonnevek feltüntetésével. 

Matematika: számnevek helyesírása. 

6. A tanulási képesség fejlesztése 

Órakeret:16 óra 

Előzetes tudás: Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és 

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése 

Tevékenységek/Ismeretek 

 Információk, adatok gyűjtése gyermekek számára készült ismeretterjesztő 

alkotásokból.  

 Az ismeretek rendszerezése, a meglévő ismeretekbe való beillesztése. 

 Tájékozódás, tájékozottság a lexikonok, szótárak, enciklopédiák használatában. 
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 Az egyéni tanulási módok megismerése, alkalmazása. 

 Elektronikus információs eszközök (televízió, magnetofon, videomagnó, lemezjátszó, 

számítógép) használata az információk felismerési folyamatában. 

 A tanulás szerepe és módjai. Saját tanulási folyamatunk megismerése, hogyan 

tanulunk a legkönnyebben, mi okoz nehézséget. Gondolkodás a gondolkodásunkról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanulási módok, stratégiák. Tanulás különböző típusú 

szövegekből. 

 Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált (koncentrációs) 

memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák. 

 Vázlatkészítés irányítással, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

 Ismerkedés különböző információhordozókkal. 

 Adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módjai. 

 Alapismeretek a könyvtár tereiről és állományrészeiről. A könyvek tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, ismeretterjesztő irodalom, kézikönyvek, elektronikus 

információhordozók.  

 A szótárak szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), a szótárhasználat módja. A lexikon 

és a szótár egyező és eltérő vonásai.  

 Az információk keresése és kezelése. Különböző információhordozók a lakóhelyi és 

az iskolai könyvtárban.  

 A könyvtár mint információs központ, a tanulás bázisa, segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. Katalógusok megfigyelése. A könyvtári katalógus tájékoztató szerepe a 

könyvek és egyéb információforrások keresésében. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 ismeri a tanulási folyamat alapvető jellemzőit; 

 azonosítja az információ forrásait, ismeri azok kezelését; 

 képes önálló tanulásra; 

 ismeri a saját tanulási folyamatának, képességének jellemzőit; 

 ismer és alkalmaz néhány tanulási módot, stratégiát a különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

 a szövegből történő tanulás során olvasási stratégiákat használ; 

 információt keres, kezel önállóan néhány forrásból; 

 szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: 

 népdalszövegek, József Attila: Mama; illetve kortárs magyar lírikusok műveiből 

néhány alkotás; 

 részletek Petőfi Sándor: Nemzeti dal; illetve szépprózai művekből. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat 
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Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: jelenségek megfigyelése, ok-okozati kapcsolatok keresése. 

Vizuális kultúra: Képi analógiák keresése a tanult szövegekhez. 

Kérdések megfogalmazása a látott információra, ismeretre, élményre vonatkozóan. 

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 

Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás: Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művekben a 

szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes tetszésítéletek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, szépirodalmi 

művek alapján. A narratíva, történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának 

megismerése. 

Tevékenységek/Ismeretek 

 Az érdeklődés felkeltése a magyar felfedezések, találmányok, sikerek iránt.  

 Történetek olvasása magyar vonatkozásokról.  

 Tájékozódás a történelmi korokban, a történelmi személyiségek időbeli elhelyezése. 

 Beszélgetés, vita kialakítása történelmi eseményekről, személyekről. 

 Vita során egyszerű érvek és ellenérvek felsorakoztatása, egyéni vélemény 

ismertetése. 

 A lakóhely történelmi, művészeti emlékeinek ismerete, beszámolók készítése. 

 A hátrányos helyzetű vagy sérült emberekkel segítőkész, együttműködő magatartás az 

iskolában és az iskolán kívüli életben. 

 Erkölcsi és esztétikai ítélet megfogalmazása, érvelés a vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása.  

 A szépirodalmi alkotásokban megismert helyzetek, azok tanulságának alkalmazása 

mindennapi helyzetekben. A művek tanulságainak értelmezése. 

 A saját vélemény mellett a nem saját álláspont megjelenítésének, átélésének 

képessége. Mások véleményének megértése, elfogadása. Vélemények összevetése, 

különbségek és hasonlóságok megfigyelése, felismerése és kritikája.  

 A műélvezet, a beleélés mélyebb megtapasztalása a fentiek segítségével is. 

Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokban, drámajátékban (pl. bábjáték) 

saját és más álláspontból is. 

 Szülők, nagyszülők gyermekkora, életmódja, tárgyi világa. Az idő tagolására szolgáló 

kifejezések használata; időrend. 

 A múlt emlékei környezetünkben (múzeumok, emléktáblák, műemlékek, 

emlékművek; tárgyak, fotók, egyéb dokumentumok; szokások). 

 Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

 A magyar szabadságküzdelmek kiemelkedő alakjai.  

 Kiemelkedő magyar tudósok, feltalálók, művészek, sportolók. 



 70 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló 

 ismeri, megérti a történeteket bemutató művek szerveződését, felépítését, az 

összefüggések logikáját, az ok-okozati viszonyt;  

 képes állást foglalni, érvelni, meggyőzni másokat alapvető erkölcsi, esztétikai 

kérdésekben; 

 meggyőződéssel képviseli a legalapvetőbb emberi értékeket, megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő véleményeket, képes ezekkel is azonosulni; 

 képes beleélésre, azonosulásra, érzelmeinek kifejezésére az életkori sajátosságainak 

megfelelő történetek, művek befogadása során; 

 dramatikus és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi konfliktusokat saját 

és más álláspontból is, azokat életkori szintjén kezelni. 

 történetek olvasásakor, megbeszélésekor képes elkülöníteni a múltbeli és jelenbeli 

élethelyzeteket, történéseket. 

 képes felidézni történelmünk és kultúránk néhány kiemelkedő alakját, hozzájuk tud 

rendelni néhány fontos jellemzőt. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, időrend. 

Kapcsolódási pontok 

Erkölcstan: Értékrend alakulása. Szűkebb és tágabb környezetem, barátság. 

Környezetismeret: Környezeti rendszerek állapota, fenntarthatóság. Egészséges életmód. 

Viselkedési normák. 

Vizuális kultúra; Dráma és tánc: a lényeg kiemelésének lehetőségei a vizuális 

kompozíciókban. 

A Tánc és Dráma tananyaga Dráma és Tánc címen az Ének-zene tantárgy tananyagában 

jelenik meg, a Magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz tartozó tananyagrész a „Kapcsolódási 

pontok”-ban található. 

A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös 

élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak 

lényegét. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, 

alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 
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Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel 

irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát, 

illetve digitális forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével 

igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást (elbeszélést, leírást, jellemzést) 

készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje a mindennapi tájékoztató 

szövegek főbb jellemzőit. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje 

fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó, személyes névmás, 

kérdő névmás, mutató névmás), és nevezze meg azokat szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja 

felül, szükség esetén javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti 

érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az 

anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége 

legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön. 

 A tantervhez kapcsolódó taneszközök 

Tankönyv, munkafüzet 

A jelenleg forgalomban levő tankönyvek bármelyike alkalmas a tananyag elsajátítására, de 

elsősorban előnyben részesítjük a Kerettanterv szempontjainak megfelelő tankönyveket. 
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A tanulók negyedik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Beszéd: 

 Szóbeli kifejezőkészsége: választékos - korosztályának megfelelő - annál 

gyengébb. ..................................................................................................... 

 Összefüggő beszédre önállóan: képes - csak kérdésekre - nehézkesen - 

nem képes ..................................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Olvasás: 

 Az olvasmányokat hangosan: hibátlanul - kevés hibával - jól hallhatóan - 

halkan - érthetően - alig érthetően - élőbeszéd közeli tempóban - lassan - 

kifejezően - egyhangúan olvassa .................................................................. 

....................................................................................................................... 

 Információgyűjtésben, -feldolgozásban: önálló - igényes - felületes - 

nehezen aktivizálható. .................................................................................. 

 Verseket, szövegeket: könnyedén - nehezen; pontosan - pontatlanul 

tanulja meg ................................................................................................... 

 Erkölcsi, esztétikai ítélőképessége: életkorának megfelelő - annál 

kialakulatlanabb. .......................................................................................... 

 ....................................................................................................................... 

Írás: 

 Füzetvezetése: tiszta - áttekinthető - rendezett - rendezetlen ....................... 

 Írástempója: lendületes - átlagos - lassú - kapkodó ..................................... 
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Nyelvtan, fogalmazás: 

 A nyelvtani, helyesírási szabályokat: biztosan - kevés hibával - sok 

hibával alkalmazza........................................................................................ 

 Írásos szövegalkotása: önálló - segítséget igénylő; a szabályokat jól - 

megfelelően - pontatlanul alkalmazó............................................................ 

 ....................................................................................................................... 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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MATEMATIKA 

1-4. osztály 

 

1. Óraterv 

 

  Heti 

óraszám (1.) 

Éves óraszám 

(1.) 

Heti 

óraszám (2.) 

Éves óraszám 

(2.) 

1. OSZTÁLY 4 óra 148 óra 5 óra 185 óra 

2. OSZTÁLY 4 óra 148 óra 5 óra 185 óra 

3. OSZTÁLY  4 óra  148 óra  5 óra   185 óra 

4. OSZTÁLY  4 óra  148 óra  5 óra   185 óra 

Összes óraszám :                             592 óra                                    740 óra 

 

1. változat: Emelt óraszámú idegen nyelvet tanuló osztályban 

2. változat:  Emelt szintű matematikai osztályban 

 

 

 

 

 

 



 75 

2. Célok és feladatok 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást 

hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki 

tudják választani, és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat, módszereket és leírásokat. A matematikai nevelés 

sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. 

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság 

elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés 

képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; 

fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- 

és műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget. 

A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán azon képességek fejlesztése, 

melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére 

életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. 

Tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozunk: 

 az alapvető matematikai képességek kialakításával, 

 a gondolkodás fejlesztésével, 

 a helyes tanulási szokások kiépítésével, 

 az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének felkeltésével, 

 a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével, 

 a pozitív attitűd alapozásával, 

 az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával. 

A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. 

Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, 

célirányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, 

értelmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben 

való alkalmazására. 

A matematika tanulása az első négy évfolyamon alapozó jellegű. A nevelési- oktatási 

feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánunk. 

Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, a kisiskolás korosztály 

fejlődési ütemének figyelembevételével történik. 

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon és 

gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a 
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tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a 

matematika tudományának megismeréséhez. 

A fejlesztés főbb területei: 

 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség, 

 emlékezet, (mozgásos, tárgyi, fogalmi) 

 válogató, osztályozó és rendszerező képesség, 

 adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, 

 lényegkiemelő képesség, 

 absztraháló és konkretizáló képesség, 

 összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása, 

 probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb 

esetekben gondolati úton, 

 tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás, 

 kreativitás, 

 analógiák felismerése, követése, 

 algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése, 

 logikai gondolkodás elemi szinten, 

 tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok 

rendezésével, példák, ellenpéldák gyűjtésével, stb.), megfogalmazása saját 

szókinccsel, egyszerűbb estekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer 

alkalmazásával, 

 a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pl.: pontosság, rendszeresség, 

megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése). 

A kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a problémamentes 

továbbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében. Az alapozás a matematika kiemelt 

témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. Ezért kiemelten 

kezeljük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz tananyaga épül: 

 a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki tízezres számkörben, 

 segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben, 

 kidolgozzuk és fejlesztjük a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási 

készségeket, 

 formáljuk a sík- és térbeli tájékozódási képességét, 

 alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, 

egyszerű transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet, 

 tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segítjük a 

problémalátást, probléma megoldási képesség fejlődését, 

 valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet 

alapozzuk meg, 

 konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a 

matematikai modell kapcsolatáról. 
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Alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés történjen, tehát a 

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

hangsúlyt. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények 

figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás 

szükséges. 

A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére 

szolgál, és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási 

szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló 

alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésének további felfedezésére, 

kutatásra ösztönöz. 

A matematikatanítás -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló 

ismeretszerzés képességnek fejlesztése. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a 

kommunikáció fejlesztésére, az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére.  

A matematikai képességek kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai kezdő szakasz 

alapvető feladatának tekintjük. A fejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy a 4. évfolyam 

befejezése után a tanulók a megismerési módszerekben gazdagodva, a matematika és a 

matematikatanulás iránt pozitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges 

ismeretek birtokában folytathassák tanulmányaikat. 

A matematika értékeinek és eredményeinek megismerése azt eredményezheti, hogy a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. 

3. Fejlesztési követelmények, kompetenciák 

A matematika tanulása segítse elő a kisgyermek tájékozódását térben és időben, a világ 

mennyiségi viszonyaiban, az őt körülvevő közvetlen környezetben. A tájékozódási 

viszonyok megjelenítésére használja pl.: a mellett, mögött, alatt, előbb, ezután, korábban 

kifejezéseket. Hasonlítson össze tárgyakat, személyeket, alakzatokat, jelenségeket mennyiségi 

tulajdonságok alapján. Értelmezze a számokat a valóság mennyiségeivel (mérőszám, 

darabszám). 

 

Szerezzen tapasztalatot a környező világ tárgyainak, jelenségeinek megismerésében. 

Megfigyeléseit közölje, igazolja tárgyi tevékenységgel, értelmezze, rögzítse, rajzzal, írásban. 
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A képzelet és fantázia segítségével képes legyen ábrázolt, elmondott, olvasott történést 

megjeleníteni és azokról matematikai összefüggéseket leolvasni, majd ennek analógiájára 

önállóan is összefüggéseket alkotni, megfogalmazni, kifejezni. 

Motorikus, képi és történésre utaló emlékezetét alkalmazza az adatok és azok 

összefüggéseinek együttes felidézésében, ismeretek memorizálásában, tanult algoritmusok 

alkalmazásában. 

A matematikai gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek (összehasonlítás, 

azonosítás, következtetés, megkülönböztetés, osztályozás, rendezés, megítélés, döntés) 

rendszeres és tudatos alkalmazásával, gyakorlásával folyik. A matematika tanulása során 

használja fel a gondolkodási műveleteket az ismeretek szerzésére, megőrzésére, 

alkalmazására. Értse az alapvető ismeretek köréből származó szaknyelvi kifejezéseket, pl.: 

műveletek, mértékegységek, geometriai tulajdonságok). Képes legyen az önálló gondolkodás 

elemi szintű gyakorlására.  

Szerezzen biztonságot a mennyiségi viszonyok értelmezésében a tízes számrendszeren belül. 

Alkalmazza a tanult algoritmusokat az ismeretek elsajátításában. Legyen tapasztalata az alá- 

és fölérendeltségi viszony, a mellérendeltség fogalmának alapvető értelmezésében. 

Önállóan használja a matematika tanulásához szükséges elemi eszközkészletet, életkorának 

megfelelő könyveket, ismerethordozókat, egyszerű számológépeket, alkalmazza azokat a 

problémamegoldásokban, gyakorlati életben, más tantárgyak keretében. 

Legyen jártas a matematikai problémák felismerésében, matematikai modellek 

alkalmazásában, többféle megoldási mód keresésében, a problémák megoldásában. Képes 

legyen matematikai problémák önálló megfogalmazására (szöveges feladatok, kérdések). 

Hozzon létre geometriai alakzatokat másolással, adott feltételek szerint. 

Vegyen részt öntevékenyen az alkotó képességet és kreativitást fejlesztő tevékenységekben. 

Rendelkezzen a szükséges akarati, érzelmi, önfejlesztő képességekkel és kerüljenek 

birtokába az együttéléssel kapcsolatos értékek. E területen belül nagyon fontos a 

kommunikáció fejlesztése, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatása-

együttműködés-, megértése, saját gondolatainak közlése, a jelenségek értelmezéséhez 

illeszkedő érvek keresése- reflektálás-, az érveken alapuló vitakészség fejlesztése. 

4. Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása 

A matematikai szemlélet fejlesztése 

Az általános iskola első négy évfolyamán a matematikai fogalmak elsajátításának alapozása 

történik. Gyakorlati tevékenységre, konkrét tapasztalatszerzésre épül. A számfogalom és 

műveletfogalom építése, a számolási készség fejlesztése az alapműveletek körében az 

életkornak megfelelő mélységben, fokozatosan bővülő számkörben folyik. A mennyiségek 

közti kapcsolatok felfedezése, a változások, összefüggések megfigyelése tárgyi tevékenység 

során történik. A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli kifejezőképességet 

fejleszthetjük. 
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A tér és síkgeometriai szemléletet a gyermekek konkrét tárgyi tevékenységével, a valóságot 

bemutató, a legkülönbözőbb technikákkal nyert anyagok, modellek segítségével alakítjuk (pl.: 

fotók, videó, számítógép). A matematikai logika legegyszerűbb elemeinek (pl.: „vagy”, „és”, 

„nem”) használatával fejlesztjük az összefüggések belátásának és pontos megfogalmazásának 

képességét. 

A matematika életkornak megfelelő elemi fogalmait (pl. több, kevesebb, mértékegységek) a 

mindennapi életben való előfordulásnak megfelelően használjuk. Folyamatosan fejlesztjük a 

modellalkotás képességét, a lényeges és lényegtelennek tűnő dolgok szétválasztását. Egyszerű 

esetekben vizsgáljuk a „modell jóságát”. 

Felhívjuk a figyelmet a hétköznapi és a matematikai nyelv különbségeire. 

A sokoldalú gondolkodásmód fejlesztése érdekében konkrét tevékenységgel, kísérletezéssel 

példákat gyűjtünk a biztos, véletlen, lehetséges esetekre. 

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges 

megfogalmazását, modellezését (kirakás, eljátszás) alkalmazzuk. 

A matematikai szövegértő képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett feladat. A 

beszédértésre épül, és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A 

szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti 

kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk 

át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak, 

következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután 

következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása. A mérés témakörének tanításakor 

kiemelt tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való jártasságnak. 

Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása 

Az ismeretszerzésben az életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazása, a konkrétból 

való kiindulás, a sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtése vezet el az 

általánosabb összefüggések megfogalmazásáig, elvontabb ismeretek rögzítéséig. Az 

általánosítás az iskolázási szakasz befejezéséhez közeledve, bőséges tapasztalati alapozás után 

következhet. 

A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán keresztül 

történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a megadott vagy 

választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba rendezése, 

bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, adatok gyűjtése, lejegyzése, 

grafikonok készítése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele. 

A helyes tanulási szokások fejlesztése 

A matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálás a kezdő 

szakasz alapvető feladata. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási képességek 

fejlődését eredményezi, mely a tanulás más területén is hasznosítható. A kognitív képességek 
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együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat hozzá: az anyanyelv és 

a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata, a megértett és 

megtanult fogalmak, eljárások eszközként való használata, megoldási tervek készítése, kellő 

pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások helyességének 

ellenőrzése, indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás keresése, a 

megértés igénye, tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről, tankönyvek, 

feladatlapok önálló használata. 

A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett 

számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli munka és az értelmes, rendezett szóbeli 

megfogalmazás. 



 81 

5. 1. évfolyam 

 

Éves óraszám: 1. változat: 148 óra 

  2. változat: 185 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 

1. Tájékozódás 

1.1.Tájékozódás a térben 

 Tájékozódás nagytesti mozgással: osztályban, iskolában, iskola környékén; 
 Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint: a tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése; 

 Tájékozódás a síkban: pl. füzetben, könyvben; 

 Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó testének aktuális helyzetéhez képest; 

1.2.Tájékozódás az időben 

 A múlt, jelen, jövő megértése adott időpillanatban: pl. előbb, ezután; 

 Időtartam mérése egyenletes tempójú mozgással, hanggal, szabványos egységekkel 

(óra, nap, hét hónap) 

1.3. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

 Tárgyak, személyek alakzatok, összességek összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik szerint; 

 Válogatás, csoportosítás, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. 

 A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal. 

2. Megismerés 

2.1.Tapasztalatszerzés 

 Finommotorikus mozgáskoordinációk: apró tárgyak, korongok, pálcikák, rudak 

rakosgatása, ceruza, füzet, négyzethálós lap használata. 

 A megfigyelőképesség, érzékelés pontosságának fejlesztése konkrét tevékenység 

útján, tudatosodás segítése. Közös tulajdonságok felismerése. 

 Az észlelés pontosságának fokozása. 

 Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása.  

 Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával  

 Számjelek bevezetése 

 A gondolkodás fejlesztése a különbözőség és azonosság felismerésével.  

 Változó helyzetek, időben lejátszódó történések megfigyelése, szavakban való 

megismétlése. 
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 Adatok ábrázolása. 

 Szavakban megfogalmazott helyzet megfigyelése, a figyelem irányítása, tartósságának 

növelése; Lényeges és lényegtelen információk szétválasztása. 

 Matematizálás: matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése 

adott szituációkhoz. 

 Matematikai jelek értése; 

 Rajz, kirakás és adatok értelmezése; 

 Matematikai szöveg értelmezése; 

2.2. Képzelet 

 Alakuló, illetve kialakult matematikai fogalmak, relációk példáinak elképzelése, 

ilyenek keresése, alkotása. 

 Számok, műveletek alapján az általuk leírt valóságos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

 Adott tárgy, elrendezés, kép más nézőpontból való elképzelése, pl. testek építése 

különböző nézeteikből, vetületeikből. 

 Képzeletben történő mozgatás pl. átdarabolás elképzelése; 

 Probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a 

képzelt és tényleges megoldás összevetése. 

2.3. Emlékezés 

 Motoros emlékezés 

 Képi emlékezés statikus helyzetekben 

 Történésre való emlékezés 

 Szóbeli és írásbeli információkra és kérdésekre való emlékezés 

 Elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés; szöveges feladat 

lényegileg pontos felidézése; emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése; a megtanulást segítő eszközök 

megismerése; 

 Eljárásokra, módszerekre való emlékezés 

 Megértett állításokra, szabályokra, összefüggésekre való emlékezés 

2.4. A gondolkodás 

 Különbözőségek, azonosságok tudatosítása, megállapítása, jelölés. 

 Sorba rendezés. Sorozatok folytatása, létrehozása, kiegészítése 

 Állítások megítélése igazságértékük szerint, nyitott mondatok lezárása, megoldásuk. 

 Ismert tartalmú utasítás, közlés megértése; új helyzetben adott utasítás megértése 

példa segítségével és példa nélkül. 

 Kérdés tartalmának megértése 

 Matematikai modellek megértése 

 Oksági kapcsolatok keresése 

 Következtetés további igazságokra, egyszerű bizonyítások 
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 Számolás műveleti tulajdonságok és kapcsolatok alapján, analógiák segítségével. 

 A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

 Értő-elemző olvasás fejlesztése, írásban kapott utasítás végrehajtása, helyzetleírás 

felidézése. 

 Algoritmus követése, értelmezése, készítése. 

2.5. Ismeretek rendszerezése 

 Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése: táblázat, fadiagram 

2.6. Ismerethordozók használata 

 A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata- színesrúd-készlet, logikai 

készlet, mérőszalag stb. használata 

 Könyvek használata 

 Tanári és tanulói segítség 

 

3. Ismeretek alkalmazása 

 Friss vagy régebbi ismeretek, információk felhasználása analóg helyzetekben 

 Régebbi ismeretek összeillesztése, felhasználása új helyzetekben. 

 Ismeretek alkalmazása problémamegoldásban 

 

4. Problémakezelés és -megoldás 

 Probléma felismerése, problémaérzékenység; 

 Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának módja, korlátai; Önellenőrzés 

 Válasz megfogalmazása szóban. 

 

5. Alkotás és kreativitás 

 Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről szóban. Saját gondolatok 

megfogalmazása 

 Halmazalkotás, definiáló tulajdonság megalkotása, a tulajdonság tagadásának 

megalkotása. 

 Gondolatmenet kiépítése 

 Kidolgozás megalkotása 

 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

6.1. Kommunikáció 

 Lejátszás, kirakás, megmutatás, ezek értése 

 Egyszerű szakszavak és jelölések alakuló és kialakult fogalmak megnevezésére 

6.2. Együttműködés 

 Közös munka vállalása; együttműködés, egymásra figyelés. 

 A munka tervezése, szervezése, megosztása 

 Vitakészség, kifejezőképesség fejlesztése 
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6.3. Motiváltság 

 A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye 

 A világ megismerésének igénye 

 A matematika értékeinek megismerésére való igény 

 A módszerek és eszközök megismerésének igénye 

6.4. Önismeret, önértékelés, reflektálás 

 Saját értékek, saját korlátok ismerete, tudatosítása 

 Reflektálás, Önértékelés 

 Önellenőrzés, önszabályozás 

 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, 

HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

TÉMAKÖRBEN 

 Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, 

halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

 Több, kevesebb, ugyanannyi szavak értő ismerete, használata. 

 Egyszerű matematikai szakkifejezések és jelölések bevezetése a fogalmak 

megnevezésére. 

 Halmazok számossága. 

 Halmazok összehasonlítása. 

 Megállapítások: mennyivel több, mennyivel kevesebb, hányszor annyi elemet 

tartalmaz. 

 Csoportosítások. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret, Testnevelés és sport. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI GONDOLKODÁSI 

MÓDSZEREK, MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

TÉMAKÖRBEN. 

 Tudjon a tanuló tárgyakat, személyeket, dolgokat halmazokba rendezni. 

 Jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása pl. interaktív tábla segítségével. 

 Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő 

 Jelrendszer ismerete és használata. 

 Állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

 



 85 

ÉRTÉKELÉS 

 A házi feladatok folyamatos ellenőrzése, értékelése. 

 A témakör tananyaga szorosan kapcsolódik a többi témakör anyagához, ellenőrzése 

folyamatos. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK A SZÁMELMÉLET-ALGEBRA 

KÖRÉBEN 

– A természetes szám, mint véges halmazok számossága,és mint mérőszám. 

– A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése.  

– A számfogalom építésének előkészítése: tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, 

válogatása, rendezése, csoportosítása, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. 

– Számfogalom kialakítása 20-as számkörben. 
– A számok nagyságviszonyai, számszomszédok.  

– Számok írása, olvasása 20-ig. 

– A számok jele; összeg- és különbségalakjaik; a számok bontott alakja; helyi érték 

szerint, számjegyek száma; 

– Páros, páratlan számok megkülönböztetése. 

– Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, számnevek sorolása növekvő és 

csökkenő sorrendbe. 

– Darabszám sorszám, mérőszám fogalmának megkülönböztetése. 

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

– A hozzáadás/ összeadás, elvétel/ kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, 

szöveges feladattal. 

– Számok összeg és különbség alakjainak leolvasása ugyanarról a képről. 

– Az összeadás tagjainak felcserélhetősége, háromtagú összeadások; 

– Az összeadás és a kivonás kapcsolata. 

– Számok bontása két szám összegére. Pótlás. 

– Szóbeli számolási eljárások készségszintű alkalmazása. 

– Az összeadás, kivonás ellenőrzése. 

– Szóbeli műveletek a 20-as számkörben. 

– Bontott alakú számoknak megfelelő helyzetek, képek előállítása tevékenységgel, 

rajzzal. 

– Mennyiségek átélése mozgással. 

– A több, kevesebb érzékelése látással, mozgással, tapintással, hallással nagyobb 

különbségek esetén. 

– Gyorsolvasási gyakorlatok; a sokféle bontott alak érzékszervi felfogása és 

számalakokkal való kifejezése.  

– Vásárló játékok a 10 körében: fizetés különféleképpen; fizetés visszaadással  

– Közös játékról, tevékenységről, képről, számfeladatról "történetek " megfogalmazása, 

leírása a matematika nyelvén. 

– Szöveges feladatok kirakással, rajzzal való megjelenítése, nyitott mondattal való 

lejegyzése, megoldása. 
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– Megoldás próbálgatással, következtetéssel. 

– Számfeladathoz történetek eljátszása, játékkal való megjelenítése. 

– Számfeladathoz szöveges feladatok hozzárendelése. 

– Szöveges válaszadás. 

– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására. 

– Kitekintés a 100-as számkörbe 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, 

számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, 

tőszám, felcserélhetőség. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret, Ének-zene, Vizuális 

kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport. 

KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI A SZÁMELMÉLET-ALGEBRA 

KÖRÉBEN 

 A növendék tudja a 20-as számkörben a természetes számokat megnevezni, nagyság 

szerint rendezni, a számok helyét a számegyenesen megjelölni. 

 Számok számszomszédainak ismerete. 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok képzése adott szabály alapján 
 Tudja a számok írását. 

 Ismerje a számok számképét és számjegyét. 

 Páros, páratlan számok felismerése. 

 Tudja az adott számkörben az összeadás és a kivonás (bontás, pótlás) műveletét 

elvégezni (kéttagú összeget és különbségek). 

 Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában, egyszerű 

összefüggések megfogalmazása szóban, és lejegyzése számokkal. 

 Tudja a mennyiségi viszonyok jelölését nyíllal, relációjellel. 

 Tudjon egyszerű szöveges feladatokat eszközzel, rajzzal „megjeleníteni ". 

 Legyen jártas egyszerű szöveges feladathoz nyitott mondat megadásában és 

megoldásában. 

 Ismeret szinten tudjon rajzhoz, tárgyi tevékenységhez szöveges feladatot fogalmazni 

és azt nyitott mondattal megoldani. 

 Szimbólumok használata. 

 Római számjelek ismerete 20-ig. 

 Kitekintés a 100-as számkörbe. 

ÉRTÉKELÉS 

 Ellenőrzés és az értékelésnél is dominál a szóbeliség, a tevékenységhez kötött 

matematizálás elemző értékelése. 

 Az altémákat diagnosztikus ellenőrzéssel zárjuk. Erről szöveges értékelést kap tanuló, 

szülő egyaránt. 
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 Diagnosztikus mérés javasolt: 

 a tízes számkörben, 

 a tízes átlépés ismereteire,  

 a húszas számkörben. 

 Javasolt a félévi és a tanév végi felmérés a tanult ismeretekből. Ezek eredményéről - 

értékelő lapon - szöveges értékelést kap a tanuló. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG A FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS 

ELEMEI TÉMAKÖRBEN 

 A sorozat fogalmának kialakítása. 

 Sorozatok folytatása megadott, választott, felismert szabály alapján. 

 Sorozatok alkotása. Állandó különbségekkel növekvő, illetve csökkenő sorozatok 

képzése és folytatása. 

 Változó különbséggel növekvő, csökkenő sorozatok képzése, folytatása. 

 Adott tulajdonságú tárgyak kiválogatása. 

 Tárgyak szétválogatása saját, adott és felismert szempont szerint. 

 Adott szempontú válogatás javítása. 

 Mennyiségek közötti kapcsolatok, számok, mennyiségek közti kapcsolat jelölése 

nyíllal. 

 Szélesebb, keskenyebb, stb. 

 Több, kevesebb, ugyanannyi, sok, kevés. 

 „Nem több, nem kevesebb, nem egyenlő, kisebb és egyenlő, nagyobb és egyenlő”. 

 A relációjelek bevezetése (, >, = ). 

 Relációk bontott alakú számok között. 

 Összefüggések, szabályszerűségek felismerése. 

 Szabályjátékok, a szabály megadása vagy megkeresése. 

 Adatpárok, megjelenítése táblázatban. 

 Számok táblázatba rendezése. 

 Számpárok közötti kapcsolatok. 

 Függvényekre vezető szöveges feladatok megoldása, szemléltetése kirakással, rajzzal, 

táblázattal. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, szabály, kapcsolat. 

Kapcsolódási pontok: Ének-zene 
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A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI A FÜGGVÉNYEK, AZ 

ANALÍZIS ELEMEI TÉMAKÖRÉBEN 

Készség szinten: 

 A tanuló tudja a több, kevesebb, ugyanannyi, előtte, fölötte, kisebb, nagyobb, 

ugyanakkora relációkat értelmezni. 

 Ismerje és tudja értelmezni a,  nem több, nem kevesebb, nem nagyobb, nem kisebb, a 

kisebb és egyenlő, nagyobb és egyenlő” relációkat. 

Jártasság szinten: 

 Egyszerű sorozat képzése rajzzal, kirakással. 

 Tudjon adott számból egyesével, kettesével növekvő vagy csökkenő sorozatot alkotni. 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, képzése adott szabály alapján. 

 Egyszerű függvényre vezető szöveges feladatok megoldásában legyen jártas. 

 Ismeret szinten tudja az adatokat lejegyezni, többféle megoldást adni. 

 Értékelés 

 A témakör beépül más témakörök tananyagába, ezért az ellenőrzést az aktuális 

anyagrésszel kapcsoljuk össze. 

ÉRTÉKELÉS 

A témakör beépül más témakörök tananyagába, ezért az ellenőrzést az aktuális anyagrésszel 

kapcsoljuk össze. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK A GEOMETRIA, TÉMAKÖRBEN 

 Tájékozódás a térben (fölötte, előtte, alatta, mellette, stb.), helymeghatározás. Irányok, 

irányváltoztatások. 

 Az egyenes és görbe vonal megismerése. 

 A képszerkesztő program néhány rajzeszközének ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

 Képnézegető programok alkalmazása. 

 Sík- és térbeli alakzatok megfigyelése, szétválogatása, megkülönböztetése. 

 Testek (kocka, téglatest)  nagyság szerinti rendszerezése (magasabb, alacsonyabb, 

ugyanakkora, stb.) 

 Testek csoportosítása tetszőlegesen választott szempontok alapján. 

 Mozaiklapokból képek, szép sor- és terülő-minták kirakása, másolása (ugyanúgy, más 

helyzetben). 

 Hajtogatással házfal, háztető, vonat-kocsi… létrehozása; a csúcsok számlálása; az 

oldalak számlálása. 

 Síkidomok (négyzet, téglalap, háromszög, kör) válogatása, csoportosítása adott vagy 

választott szempont alapján. 

 Síkidomok másolása, előállítása, 

 Síkbeli alkotások válogatása saját szempontok szerint; válogatás adott tulajdonság 

szerint. 

 Geometriai tulajdonságok felismerése, összehasonlítások. 
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 Hosszúság, tömeg, idő, űrtartalom 

 Mérőszám, mértékegység, mérőeszközök. 

 Mérések alkalmi és szabvány egységekkel, szabvány mértékegységek megismerése. 

 Azonos mennyiségek becslése, mérése különböző mértékegységekkel. Különböző 

mennyiségek mérése azonos egységgel. 

 Átváltások szomszédos mértékegységek között, mérőszám és mértékegység viszonya. 

 Tengelyesen tükrös alakzat előállítása hajtogatással, nyírással, megfigyelése tükör 

segítségével. 

 Tükörkép nézegetése nagymozgások közben; utánzása. 

 Tárgy, kép és tükörképének együtt-nézése. 

 Szimmetrikus formák létrehozása festékfolt összesimításával, összehajtott lapból való 

nyírással. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, hosszúság, 

űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test, becslés, átváltás. 

Kapcsolódási pontok: Környezetismeret, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, 

Testnevelés és sport, Ének-zene. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI A GEOMETRIA, 

TÉMAKÖRBEN 

 Tudjon tájékozódni síkban, térben (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta). 

Helymeghatározás. 

 Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány megfigyelt 

geometriai tulajdonság alapján. 

 A tanuló tudjon geometriai alakzatokat előállítani másolással. 

 Ismerjen fel néhány geometriai alakzatot (téglalap, négyzet, háromszög, kocka, 

téglatest 

 Tudjon síkidomokat szétválogatni adott tulajdonság alapján. 

 Testek válogatása megadott szempontok szerint. 

 Testek építése, tulajdonságaik megfigyelése. 

 Ismerjen fel néhány geometriai alakzatot (téglalap, négyzet, háromszög, kocka, 

téglatest). 

 Összehasonlítás, mérés azonosítás, megkülönböztetés gyakorlati tevékenységgel, az 

eredmény megfogalmazása a tanult kifejezésekkel. 

 A „m, dm, kg, l, dl,” egységek használata 

 A „cm” egység használata 

 Az idő: hét, nap, óra 

 Mérőeszközök használata. Átváltások. 

 Értsék és helyesen használják a magasabb, alacsonyabb, ugyanolyan magas, hosszabb, 

rövidebb, ugyanolyan hosszú, szélesebb, keskenyebb, ugyanolyan széles, vastagabb, 

mélyebb, sekélyebb, nagyobb, kisebb körméretű, ..... több, kevesebb víz (homok,...) 

fér bele, ugyanannyi fér bele... kifejezéseket, és az egységgel való méréskor a 

mérőszámot, mértékegységet. 
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 Interaktív programok használata. 

ÉRTÉKELÉS 

A témakör feladatainak megoldása során, valamint a mérések alkalmával szóban. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK, STATISZTIKA VALÓSZÍNŰSÉG 

TÉMAKÖRBEN 

 Valószínűségi megfigyelések, játékok, kísérletek. 

 Események, ismétlődések játékos tevékenység során. 

 Különböző elemek sorbarendezése. 

 Biztos, véletlen, lehetetlen események megfigyelése, „biztos, lehetséges, de nem 

biztos”, „ lehetetlen” érzékelése találgatással, próbálgatással. 

 Adatok, gyűjtése, ábrázolás oszlopdiagram építésével. Adatok lejegyzése táblázatba.  

 Statisztika. 

 Adatgyűjtés elektronikus információforrások segítségével. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI STATISZTIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG TÉMAKÖRBEN 

A tanuló néhány elem rendezését, valószínűségi játékok tapasztalatait tudja ismeret szinten 

megfogalmazni. 

ÉRTÉKELÉS 

A tapasztalatok megfogalmazása, a feladatok megoldása során szóban történik az értékelés. 

Megjegyzés 

1. Az emelt szintű matematikát oktató osztályban a fejlesztési feladatok különböző, az 

alacsonyabb óraszámban matematikát oktató osztályokhoz képest több, és a logikus 

gondolkodást hatékonyabban fejlesztő feladatokkal egészülnek ki. Ezeket a fejlesztési 

feladatok felsorolása során *-gal jelöljük.  
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A tanulók első osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MATEMATIKA 

 

Számfogalma: biztos - bizonytalan 

A számok tulajdonságainak felismerésében és megnevezésében: 

önálló - segítséget igénylő 

Tájékozódása a számegyenesen: jó - pontatlan 

A tanult matematikai jelek ismerete és alkalmazása:  

biztos - bizonytalan 

A 10-es számkörben műveletet: önállóan - kevés segítséggel - sok 

segítséggel tud végezni 

Csökkenő és növekvő sor felállítására: önállóan - segítséggel- 

segítséggel sem képes 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók első osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MATEMATIKA 

 

Számfogalma: kialakult - kialakulóban van - még nem alakult ki. 

Húszas számkörben az alapműveleteket: pontosan - kevés hibával - sok 

hibával végzi.  

A szöveges feladatokat: önállóan - kevés segítséggel - tanítói segítséggel tudja 

megoldani - oldja meg. 

Logikus gondolkodása: fejlett - átlagos, életkorának megfelelő - fejletlen. 

Matematika tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesítette - 

felzárkóztatásra szorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

6. 2. évfolyam 

Éves óraszám: 1. változat: 148 óra 

  2. változat: 185 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 

1. Tájékozódás 

1.1. Tájékozódás a térben 

 Tájékozódás nagytesti mozgással: osztályban, iskolában, iskola környékén; 

 Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint: a tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése; 

 Tájékozódás a síkon ábrázolt térben; 

 Tájékozódás a síkban:pl. füzetben, könyvben; 

 Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó testének aktuális helyzetéhez képest; 

1.2. Tájékozódás az időben 

 A múlt, jelen, jövő megértése adott időpillanatban: pl. előbb, ezután; 

 Időtartam mérése egyenletes tempójú mozgással, hanggal, szabványos egységekkel 

(perc, óra, nap, hét hónap) 

1.3. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

 Tárgyak, személyek alakzatok, összességek összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik szerint; 

 Válogatás, csoportosítás, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. 

 Becslés, mennyiségek fogalmának alapozása; 

 A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal. 

2. Megismerés 

2.1. Tapasztalatszerzés 

 Finommotorikus mozgáskoordinációk: apró tárgyak, korongok, pálcikák, rudak 

rakosgatása, ceruza, füzet, négyzethálós lap, vonalzó használata. 

 A megfigyelőképesség, érzékelés pontosságának fejlesztése konkrét tevékenység 

útján, tudatosodás segítése. Közös tulajdonságok felismerése. 

 Az észlelés pontosságának fokozása. 

 Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. 

 Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása.  

 Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával.  

 Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás. 

 A gondolkodás fejlesztése a különbözőség és azonosság felismerésével.  

 Változó helyzetek, időben lejátszódó történések megfigyelése, szavakban való 

megismétlése. 

 A nagytesti mozgás és a finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. 
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 Adatok ábrázolása. 

 Szavakban megfogalmazott helyzet megfigyelése, a figyelem irányítása, tartósságának 

növelése. Lényeges és lényegtelen információk szétválasztása. 

 Matematizálás: matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése 

adott szituációkhoz. 

 Matematikai jelek értése. 

 Rajz, kirakás és adatok értelmezése. 

 Matematikai szöveg értelmezése. 

2.2. Képzelet 

 Alakuló, illetve kialakult matematikai fogalmak, relációk példáinak elképzelése, 

ilyenek keresése, alkotása. 

 Olvasott történés megjelenítése lejátszással, kirakással. 

 A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek képzeletben való felidézése. 

 Számok, műveletek alapján az általuk leírt valóságos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

 Adott tárgy, elrendezés, kép más nézőpontból való elképzelése, pl. testek építése 

különböző nézeteikből, vetületeikből. 

 Képzeletben történő mozgatás pl. átdarabolás elképzelése. 

 Probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása, megoldás után a 

képzelt és tényleges megoldás összevetése. 

2.3.Emlékezés 

 Motoros emlékezés. 

 Képi emlékezés statikus helyzetekben. 

 Történésre való emlékezés (kép, helyzet felidézése, részletek felidézése. 

 Szóbeli és írásbeli információkra és kérdésekre való emlékezés. 

 Elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés, szöveges feladat 

lényegileg pontos felidézése; emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése; a megtanulást segítő eszközök 

megismerése. 

 Eljárásokra, módszerekre való emlékezés. 

 Megértett állításokra, szabályokra, összefüggésekre való emlékezés. 

2.4. A gondolkodás 

 Különbözőségek, azonosságok tudatosítása, megállapítása, jelölés. 

 Osztályozás egy és egyszerre két saját szempont szerint. 

 Sorba rendezés. Sorozatok folytatása, létrehozása, kiegészítése. 

 Állítások megítélése igazságértékük szerint, nyitott mondatok lezárása, megoldásuk. 

 Ismert tartalmú utasítás, közlés megértése; új helyzetben adott utasítás megértése 

példa segítségével és példa nélkül. 
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 Kérdés tartalmának megértése (szöveges feladat értelmezése lejátszással, kirakással, 

rajzzal). 

 Matematikai modellek megértése. 

 Oksági kapcsolatok keresése. 

 Következtetés további igazságokra, egyszerű bizonyítások. 

 Számolás műveleti tulajdonságok és kapcsolatok alapján, analógiák segítségével. 

 A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

 Értő-elemző olvasás fejlesztése, írásban kapott utasítás végrehajtása, helyzetleírás 

felidézése. 

 Algoritmus követése, értelmezése, készítése. 

2.5.Ismeretek rendszerezése 

 Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése: táblázat, fadiagram. 

2.6.  Ismerethordozók használata 

 A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata- színesrúd-készlet, logikai 

készlet, mérőszalag stb. használata. 

 Könyvek használata. 

 Tanári és tanulói segítség. 

3. Ismeretek alkalmazása 

 Friss vagy régebbi ismeretek, információk felhasználása analóg helyzetekben. 

 Régebbi ismeretek összeillesztése, felhasználása új helyzetekben. 

 Ismeretek alkalmazása problémamegoldásban. 

4. Problémakezelés és-megoldás 

 Probléma felismerése, problémaérzékenység; 

 Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának módja, korlátai; Önellenőrzés 

 Válasz megfogalmazása szóban. 

5. Alkotás és kreativitás 

 Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről szóban; Saját gondolatok 

megfogalmazása. 

 Halmazalkotás, definiáló tulajdonság megalkotása; a tulajdonság tagadásának 

megalkotása. 

 Sorozatok alkotása; Megkezdett sorozat folytatása, kiegészítése adott szabály szerint. 

 Gondolatmenet kiépítése. 

 Kidolgozás megalkotása. 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek  

6.1. Kommunikáció 

 Lejátszás, kirakás, megmutatás, ezek értése. 

 Köznyelvi szavak használata és elfogadása előfogalmak jelölésére. 
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 Egyszerű szakszavak és jelölések alakuló és kialakult fogalmak megnevezésére. 

6.2. Együttműködés 

 Közös munka vállalása; együttműködés, egymásra figyelés. 

 A munka tervezése, szervezése, megosztása. 

 Vitakészség, kifejezőképesség fejlesztése. 

 Tolerancia, egymás segítése. 

6.3. Motiváltság 

 A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

 A világ megismerésének igénye. 

 A matematika értékeinek megismerésére való igény. 

 A módszerek és eszközök megismerésének igénye. 

6.4. Önismeret, önértékelés, reflektálás 

 Saját értékek, saját korlátok ismerete, tudatosítása 

 Saját részképességek felismerése, tudatosítása. 

 Reflektálás, Önértékelés; 

 Önellenőrzés, önszabályozás. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, 

HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

TÉMAKÖRBEN 

 Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, 

halmazok képzése közös tulajdonság alapján. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

 Több, kevesebb, ugyanannyi szavak értő ismerete, használata. 

 Matematikai szakkifejezések és jelölések a fogalmak megnevezésére. 

 Halmazok számossága. 

 Halmazok összehasonlítása. 

 Megállapítások: mennyivel több, mennyivel kevesebb, hányszor annyi elemet 

tartalmaz. 

 Csoportosítások. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret, Testnevelés és sport. 
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A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI GONDOLKODÁSI 

MÓDSZEREK, MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

TÉMAKÖRBEN. 

 Tudjon a tanuló tárgyakat, személyeket, dolgokat halmazokba rendezni. 

 Jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása pl. interaktív tábla segítségével. 

 Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő 

 Jelrendszer ismerete és használata. 

 Állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

ÉRTÉKELÉS 

 A házi feladatok folyamatos ellenőrzése, értékelése. 

 A témakör tananyaga szorosan kapcsolódik a többi témakör anyagához, ellenőrzése 

folyamatos. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG SZÁMELMÉLET-ALGEBRA 

TÉMAKÖRBEN 

 Számbővítés 100-ig. A természetes szám fogalma a 100-as számkörben. 

 A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása, számszomszédok. 

 A természetes szám, mint véges halmazok számossága, és mint mérőszám. 

 Darabszám, sorszám és mérőszám fogalmának megkülönböztetése. 

 Halmazok összehasonlítása: számlálás. 

 Számok nevének sorolása növekvő és csökkenő sorrendben. 

 Számok helye a számegyenesen, bontott alakban adott számok nagyság szerinti 

rendezése. 

 Számok írása, olvasása 100-ig. 

 Számok közelítő helye a többféle beosztású számegyenesen. 

 Páros, páratlan számok  

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

 Számok bontása a tízesek és egyesek összegére. 

 Műveletek: kerek tízesek összeadása, kivonása. 

 Kerek tízesek egyjegyűek hozzáadása, elvétele. 

 Teljes kétjegyű számhoz egyjegyűek hozzáadása, elvétele. 

 Teljes kétjegyű számhoz egyjegyűek hozzáadása, elvétele „tízes átlépéssel." 

 Teljes kétjegyű számhoz kerek tízesek hozzáadása, elvétele. 

 Teljes kétjegyű számhoz teljes kétjegyűek hozzáadása, elvétele. 

 Szöveges feladatok az összeadás és kivonás műveletének mélyítésére. 

 A szorzás fogalmának bevezetése, az egyenlő tagok összeadásával, számlálás 

kettesével, ötösével… 

 Az osztás fogalmának bevezetése. 

 Szorzás, osztás fejben és írásban. 
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 A bennfoglalás és a részekre osztás értelmezése. 

 Az oszthatóság megfigyelése. 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése, gyakorlása. 

 Szöveges feladatok, a négy alapművelet gyakorlása. 

 Szöveges válaszadás, ellenőrzés. 

 Maradékos osztás kirakással, maradék jelöléssel. 

 Az összeadás, kivonás kapcsolatai. 

 Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. 

 A szorzás, osztás kapcsolatai. 

 A tényezők felcserélhetősége. 

 Kétjegyűek összeadása, kivonása különféle eljárások és műveleti tulajdonságok 

alkalmazásával. 

 Az alkalmazott tulajdonság „igazolása” kirakással, számegyenesen való 

megjelenítéssel, játékpénzzel, számtáblázatokban,  

 „Célba dobás” szorzással. Szorzatképzés húzott, dobott vagy választott 

számjegyekből.  

 Olyan - szorzást tartalmazó – nyitott mondatok, amelyekben a szorzandó az 

ismeretlen. 

 A zárójel szerepe, a műveletek sorrendje. 

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok összehasonlítása. 

 Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.  

 Két művelettel megoldható szöveges feladatok többféle megoldási móddal.  

 Szövegalkotás két műveletet tartalmazó nyitott mondatokhoz. 

 Háromtagú összegek kiszámítása 

 Nyitott mondatok kiegészítése, nyitott mondat egy-két változóval nyitott mondat 

felírása. 

 Egyenes és fordított szövegezésű feladatok alkotása, leírása, megoldása a matematika 

nyelvén. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, 

szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet, zárójel, páros, 

páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, tőszám, felcserélhetőség, szorzótábla, 

bennfoglaló tábla, részekre osztás. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Ének-

zene, Technika, életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport. 
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A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI SZÁMELMÉLET-ALGEBRA 

TÉMAKÖRBEN 

– A tanuló tudja a halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani. 

– Viszonyítások: nagyobb, több, hányszor akkora megfogalmazása. 

– Tudjon különböző tevékenységek során elemeket csoportosítani, szétválogatni, 

rendezni. 

– Legyen jártas egy és két szempont szerinti rendezésre feladatok megoldásában, a 

mennyiségi tulajdonságok megfogalmazásában. 

– Legyen jártas adott halmazhoz kapcsolódó állítások igaz, nem igaz voltának 

eldöntésében. 

– Legyen jártas a matematikai problémák ábrázolásának módjaiban, például 

halmazábrák és más rajzos struktúrák alkalmazásában. 

– Biztos számfogalom 100-ig. 

– Számok írása, olvasása. 

– Az egyes, tízes fogalmának ismerete. 

– Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje. 

– Alapműveletek (összeadás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) 

értelmezése. Műveletek megoldása szóban. 

– Tagok, tényezők felcserélhetősége. 

– Fordított műveletek. 

– A zárójel ismerete. 

– Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. 

– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására. 

– Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. 

 lejegyzés 

 műveletek kijelölése 

 számolás 

 ellenőrzés 

 válasz 

– *Kitekintés az 1000-es számkörbe 

ÉRTÉKELÉS 

– A házi feladatok folyamatos ellenőrzése.  

– A műveletek tanításakor a tananyagban felsoroltaknál diagnosztizáló mérések.  
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TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI 

TÉMAKÖRBEN 

– Tárgy – rajz –és jel- és számsorozatok szabályának felismerése, kiegészítése, 

folytatása adott vagy felismert összefüggések alapján. 

 Összehasonlítások a számfogalom és a műveletfogalom mélyítése céljából: több, 

kevesebb, ugyanannyi, valahányszorosa, valahányad része (pl. 2-vel több, 2-vel 

kevesebb, 2-szerese, fele.) 

 Összefüggések, szabályok felismertetése, követése. 

 Számok, mennyiségek közti kapcsolatok és jelölésük. 

 Sorozatképzés állandó különbséggel, egyenletesen növekvő, egyenletesen 

csökkenő különbséggel. 

 Sorozat elemeinek megfigyelése, megállapítások; 

 Mértani sorozatok a szorzótáblák gyakorlása. 

 Szabályjátékok, táblázatok kiegészítése adott szabály alapján. 

 Egyszerű tapasztalati függvények 

 Adatpárokból szabály megállapítása és a táblázat hiányzó adatpárjainak kitöltése a 

szabály alapján. 

 Számhármasok közötti kapcsolatok megállapítása, táblázatba rendezése, 

összefüggések megfigyelése, lejegyzése. 

– Tárgyak, személyek, szavak, alakzatok, számok, sorozatok, összességek 

összehasonlítása: azonosítása, megkülönböztetése; azonos és eltérő tulajdonságok 

kiemelése. 

– Tárgyak, személyek, szavak, alakzatok, számok szétválogatása, a részekről állítások 

gyűjtése. 

– Kétfelé válogatások; tulajdonságok és tagadásuk (barkochbák, kakukktojás játékok…). 

Az egész és a rész viszonya (egy elem kiválasztása halmazszűkítéssel. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, szabály, kapcsolat. 

Kapcsolódási pontok: Ének-zene 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS 

ELEMEI TÉMAKÖRBEN 

Készség szinten: 

– A tanuló tudja az adott számkörben a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat biztosan 

használni. 

– Tudja a „nem több, nem kevesebb, nem ugyanannyi” fogalmakat biztosan használni. 

– Tudja az előző fogalmakat művelettel kifejezni önállóan. 

– Tudjon egyszerű sorozatokat képezni adott szabály alapján, illetve egyszerű szabályt 

felismerni jártasság szinten. 

– Legyen képes egyszerű szabályjátékok megoldására, függvénytáblázat kitöltésére. 
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Ismeret szinten: 

– Keressen adott feladathoz többféle megoldási módot. 

– Találjon a szabályjátékok megoldásához több szabályt. 

ÉRTÉKELÉS 

– A témakör tananyaga szorosan kapcsolódik a többi témakör anyagához, így külön 

felmérést nem írunk a témakörből. 

– Az értékelésnél a szóbeliség dominál.  

– Az ellenőrzés és az értékelés a házi feladatok folyamatos ellenőrzésével történik. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG GEOMETRIA TÉMAKÖRBEN 

– Testek válogatása, osztályozása megadott szempont szerint. 

– Testek építése adott modell alapján. (kocka, téglatest) 

 Az építményről tulajdonságok megnevezése.(élek, csúcsok, lapok) 

 Síkidomok előállítása, nyírással, körülrajzolással. (téglalap, négyzet, háromszög, 

kör) 

 Szimmetrikus formák, síkidomok előállítása hajtogatással, vágással. 

 Egyszerű tükrözés megfigyelése, tükörkép előállítása hajtogatással. 

 Mérések 

– A képszerkesztő program néhány rajzeszközének ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

– Képnézegető programok alkalmazása. 

– Síkbeli formák megváltoztatása; a változások megfigyelése, megnevezése. 

– Előállított és gyűjtött síkidomok szétválogatása megadott és felismert geometriai 

tulajdonságok szerint. Megkezdett válogatás folytatása, rossz válogatás javítása.  

– Sokszögek oldalainak, csúcsainak számlálása, alakzatok válogatása, rendezése a 

csúcsok száma szerint.  

– Tükör használata. Síkbeli formák megváltoztatása; a változások megfigyelése, 

megnevezése. 

– Előállított és gyűjtött síkidomok szétválogatása megadott és felismert geometriai 

tulajdonságok szerint. Megkezdett válogatás folytatása, rossz válogatás javítása.  

– Sokszögek oldalainak, csúcsainak számlálása, alakzatok válogatása, rendezése a 

csúcsok száma szerint. 

– Tükör használata. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok létrehozása festékfolttal, 

tépéssel, nyírással, átfordítással. 

– Tükrös és nem tükrös figurák, ábrák rajzolása diktálás alapján hálón. 

– Síkbeli tükrözés másolópapírral.  

– Sorminta készítése sorozatos tükrözéssel. 

– Téglalap, négyzet összehajtása, oldalainak összemérése. Derékszög, téglalap 

hajtogatása. Négyzet hajtogatása téglalapból. 

– Mennyiségek összehasonlítása, mérések alkalmilag választott és szabvány mérték-

egységekkel. 
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– Mennyiségek összehasonlítása, összemérése, annak megmutatása, hogy melyik 

mennyiség a nagyobb, melyik a kisebb, mennyivel nagyobb az egyik, mint a másik, 

hányszor akkora az egyik, mint a másik. 

– Mérőszám, mértékegység, mérőeszközök. 

– Hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület mérése alkalmilag választott egységekkel; az óra 

kifejezésének megismerése; ismerkedés az év, hónap, hét, nap időtartamokkal. 

– A centiméter, méter (deciméter); a kilogramm; a liter és a deciliter megismerése, 

használata. 

– A cl megismerése. 

– Mennyiségek becslése. 

– A mérőszám és mértékegység viszonya. Átváltások. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság, űrtartalom, 

tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test, becslés, átváltás. 

Kapcsolódási pontok: Környezetismeret, Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat, 

Testnevelés és sport, Ének-zene. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI GEOMETRIA TÉMAKÖRBEN 

Jártasság szinten: 

– A tanuló ismerje a kört, a háromszöget, a négyzetet, a téglalapot, a kockát és a 

téglatestet. 

– Legyen képes egyszerű alakzatokat, testeket előállítani másolással, vágással, 

kiegészítéssel. 

– Testek válogatása, építése. 

– Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest estében. 

– Tudjon méréseket végezni, a méréssel a kapott mennyiségeket 

összehasonlítani.(hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő mérése) 

– Ismerje a m, cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc nap, hét, hónap, év mértékegységeket, illetve 

kifejezéseket.  

– Tudja megválasztani a méréshez a szükséges mérőeszközt. 

– Átváltások. 

– Interaktív programok használata. 

ÉRTÉKELÉS 

– A feladatok megoldásánál szóban. 

– A méréseknél diagnosztizáló mérést végezhetünk, de felmérést a témakörből külön 

nem tervezünk. 
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TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

TÉMAKÖRBEN 

– Adatok gyűjtése, azok ábrázolása táblázat, grafikon, oszlopdiagram segítségével, 

megállapítások leolvasása. 

– Adatgyűjtés elektronikus információforrások segítségével. 

– Elemek csoportosítása adott szempont alapján, sorbarendezések. 

– Egyszerű kombinatorikus feladatok, pl. számképzés, sorbarendezés, monogram 

alkotás, stb. 

– Valószínűségi megfigyelések, játékok, kísérletek: lehet, biztos, lehetetlen " események 

" megfigyelése. 

– A „biztos, nem biztos, valószínű, lehetséges” fogalmak alapozása játékkal, 

tevékenységgel, példák gyűjtése. 

– Közös játékok, amelyekben a véletlennek is szerepe van; találkozás nagyobb és kisebb 

valószínűségű eseményekkel. 

– Megfigyelések, kísérletek a „biztos”, a „lehetetlen” és a „nem biztos, de lehetséges” 

megkülönböztetésére. 

– A „biztos” cáfolása ellenpélda megmutatásával, a „lehetetlen” cáfolása példa 

felmutatásával. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat. 

Kapcsolódási pontok: Környezetismeret, Magyar nyelv és irodalom, Testnevelés és sport. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI VALÓSZÍNŰSÉG, 

STATISZTIKA TÉMAKÖRBEN 

Jártasság szintjén: 

– A növendék tudjon egyszerű kombinatorikai feladatot megoldani, keressen többféle 

megoldási módot. 

– Legyen képes néhány elem sorbaállítására, kiválasztására. 

– Megadott vagy választott szempont szerinti csoportosításokat, sorbarendezéseket 

egyszerű esetekben önállóan tudjon megoldani. 

– Legyen jártas valószínűségi játékok alapján véletlen; lehet, de nem biztos; lehetetlen 

események meghatározásában. 

ÉRTÉKELÉS 

– A feladatok megoldásánál szóban, a hibák javításával. 

Megjegyzés 

Az emelt szintű matematikát oktató osztályokban a fejlesztési feladatok különböző, az 

alacsonyabb óraszámban matematikát oktató osztályokhoz képest több, és a logikai 

gondolkodást hatékonyabban fejlesztő feladatokkal egészülnek ki. Ezeket a fejlesztési 

feladatok felsorolása során *-gal jelöljük.  
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A tanulók második osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MATEMATIKA 

Számfogalma százas számkörben: kialakult - biztos - kialakulatlan 

A mennyiségekkel kapcsolatos feladatok (mérés, összehasonlítás, 

mértékváltás) elvégzése: hibátlan – bizonytalan – pontatlan - eredménytelen 

A négy alapműveletet: önállóan - kevés segítséggel - sok segítséggel tudja 

elvégezni 

Az összetett szám-és szöveges feladatokat: eszköz nélkül – eszközzel – 

hibátlanul – hibásan – önállóan - segítséggel oldja meg 

A síkidomok, testek felismerése, előállítása, tulajdonságaik 

megállapítása: biztos – bizonytalan - segítség nélkül sikertelen 

Fejszámolásban: gyors – lassú – pontos - pontatlan 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ……………………………………………………………………… 
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A tanulók második osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

MATEMATIKA 

Számfogalom  

A százas számkörben számfogalma: kialakult - kialakulóban van - még nem 

alakult ki.  

Az egyjegyű és a kétjegyű számokat: helyesen - általában helyesen - sok 

hibával olvassa, írja.  

A számok helyét a számegyenesen: pontosan - nem mindig pontosan - nem 

tudja jelöli/jelölni. 

Mennyiségfogalom  

Képes - kis segítséggel képes a különböző mennyiségek méréshez szükséges 

összehasonlítására.  

A mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket jól - bizonytalanul használja. 

Műveletvégzés   

Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal 

megjeleníteni. - A tanult műveletek képről, tevékenységről történő 

leolvasásában, leírásában, műveletek kirakással, rajzzal történő 

megjelenítésében néha segítségre szorul.  

Fejszámolása: gyors és pontos - átlagos tempójú, ritkán - sokszor téveszt.  

A szorzó-/bennfoglaló táblákat: jól begyakorolta - már jól tudja, néha azonban 

eltéveszti - sokat kell gyakorolnia.  

A négy alapműveletet: pontosan - kevés hibával - sok hibával végzi.  

A szöveges feladatokat: önállóan - kevés segítséggel - tanítói segítséggel tudja 

megoldani - oldja meg. 

Matematika tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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7. 3. évfolyam 

 

Éves óraszám: 1. változat: 148 óra 

  2. változat: 185 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 

1.Tájékozódás 

1.1. Tájékozódás a térben 

– Tájékozódás nagytesti mozgással: osztályban, iskolában, iskola környékén; 

– Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint: a tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése; 

– Tájékozódás a síkon ábrázolt térben; 

– Tájékozódás a síkban: pl. füzetben, könyvben; 

– Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó testének aktuális helyzetéhez képest; 

1.2.Tájékozódás az időben 

– A múlt, jelen, jövő megértése adott időpillanatban: pl. előbb, ezután; 

– A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan változó fogalmak; 

– Időtartam mérése egyenletes tempójú mozgással, hanggal, szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év) 

1.3.Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

– Tárgyak, személyek alakzatok, összességek összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik szerint; 

– Becslés, mennyiségek fogalmának alapozása; 

– A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal. 

– A számok értelmezése a valóság mennyiségeivel. 

– A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal. 

2. Megismerés 

2.1. Tapasztalatszerzés 

– Finommotorikus mozgáskoordinációk: apró tárgyak, korongok, pálcikák, rudak 

rakosgatása, ceruza, füzet, négyzethálós lap, vonalzó használata. 

– A megfigyelőképesség, érzékelés pontosságának fejlesztése konkrét tevékenység 

útján, tudatosodás segítése. Közös tulajdonságok felismerése. 

– Az észlelés pontosságának fokozása. 

– Az érzékelés pontosságának fejlesztése, a tudatosodás fejlesztése. 

– Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. 

– Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása.  

– Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával.  
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– Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás. 

– A gondolkodás fejlesztése a különbözőség és azonosság felismerésével.  

– Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. 

– Változó helyzetek, időben lejátszódó történések megfigyelése, szavakban való 

megismétlése. 

– A nagytesti mozgás és a finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. 

– Adatok ábrázolása. 

– Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok 

tudatosítása. 

– Szavakban megfogalmazott helyzet megfigyelése, a figyelem irányítása, tartósságának 

növelése; Lényeges és lényegtelen információk szétválasztása. 

– Szavakban megfogalmazott történésekről matematikai „szöveg” írása 

– Matematizálás: matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése 

adott szituációkhoz. 

– Matematikai jelek értése. 

– Rajz, kirakás és adatok értelmezése. 

– Matematikai szöveg értelmezése. 

2.2. Képzelet 

– Alakuló, illetve kialakult matematikai fogalmak, relációk példáinak elképzelése, 

ilyenek keresése, alkotása. 

– Olvasott történés megjelenítése lejátszással, kirakással. 

– Esemény folytatásának elképzelése, a képzelt folytatás lejátszása. 

– Szituáció elképzelése tárgyhű és elvontabb képek és jelek alapján. 

– A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek képzeletben való felidézése. 

– Számok, műveletek alapján az általuk leírt valóságos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

– Adott tárgy, elrendezés, kép más nézőpontból való elképzelése, pl. testek építése 

különböző nézeteikből, vetületeikből. 

– Képzeletben történő mozgatás pl. átdarabolás elképzelése. 

– Probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a 

képzelt és tényleges megoldás összevetése. 

2.3. Emlékezés 

– Motoros emlékezés. 

– Képi emlékezés statikus helyzetekben. 

– Történésre való emlékezés (kép, helyzet felidézése, részletek felidézése). 

– Szóbeli és írásbeli információkra és kérdésekre való emlékezés. 

– Elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés; szöveges feladat 

lényegileg pontos felidézése; emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

– Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése; a megtanulást segítő eszközök 

megismerése. 
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– Tényismeretek memorizálása, mozgósítása. Ismeretek megtanulásához összefüggések 

felhasználása. 

– Eljárásokra, módszerekre való emlékezés. 

– A tanult algoritmusok felidézése, használata, analógiák alapján való műveletvégzések. 

– Megértett állításokra, szabályokra, összefüggésekre való emlékezés. 

2 4. A gondolkodás 

– Különbözőségek, azonosságok tudatosítása, megállapítása, jelölés. 

– Osztályozás egy és egyszerre két saját szempont szerint. 

– Sorba rendezés. Sorozatok folytatása, létrehozása, kiegészítése. 

– Állítások megítélése igazságértékük szerint, nyitott mondatok lezárása, megoldásuk. 

– Ismert tartalmú utasítás, közlés megértése; új helyzetben adott utasítás megértése 

példa segítségével és példa nélkül. 

– Kérdés tartalmának megértése (szöveges feladat értelmezése lejátszással, kirakással, 

rajzzal). 

– Matematikai modellek megértése. 

– Adott modellhez példa, probléma megfogalmazása. 

– Oksági kapcsolatok keresése. 

– Következtetés további igazságokra, egyszerű bizonyítások. 

– Számolás műveleti tulajdonságok és kapcsolatok alapján, analógiák segítségével. 

– A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

– Jelek szerepe, alkotása, használata. 

– Értő-elemző olvasás fejlesztése, írásban kapott utasítás végrehajtása, helyzetleírás 

felidézése. 

– Gondolatmenet. 

– Algoritmus követése, értelmezése, készítése. 

2.5. Ismeretek rendszerezése 

– Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése: táblázat, fadiagram 

2.6. Ismerethordozók használata 

– A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata- színesrúd-készlet, logikai 

készlet, mérőszalag stb. használata. 

– Könyvek használata. 

– Tanári és tanulói segítség. 

3. Ismeretek alkalmazása 

– Friss vagy régebbi ismeretek, információk felhasználása analóg helyzetekben. 

– Régebbi ismeretek összeillesztése, felhasználása új helyzetekben. 

– Ismeretek alkalmazása problémamegoldásban. 

– Ismeretek alkalmazása az újabb ismeretek megszerzésében. 
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4. Problémakezelés és-megoldás 

– Probléma felismerése, problémaérzékenység. 

– Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának módja, korlátai, önellenőrzés 

– Többféle megoldási mód keresése, az alternatív megoldások összevetése. 

– Válasz megfogalmazása szóban. 

5. Alkotás és kreativitás 

– Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről szóban. Saját gondolatok 

megfogalmazása. 

– Halmazalkotás, definiáló tulajdonság megalkotása; a tulajdonság tagadásának 

megalkotása. 

– Sorozatok alkotása. Megkezdett sorozat folytatása, kiegészítése adott szabály szerint. 

– Elnevezések, jelölések, szimbólumok alkotása. 

 Sejtések megfogalmazása. 

 Gondolatmenet kiépítése. 

 Kidolgozás megalkotása. 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

6.1. Kommunikáció 

– Lejátszás, kirakás, megmutatás, ezek értése. 

– Köznyelvi szavak használata és elfogadása előfogalmak jelölésére. 

– Egyszerű szakszavak és jelölések alakuló és kialakult fogalmak megnevezésére. 

6.2. Együttműködés 

– Közös munka vállalása; együttműködés, egymásra figyelés. 

– A munka tervezése, szervezése, megosztása. 

– Egyéni adottságok, képességek és igények figyelembevétele a közös eredmény 

érdekében. 

– Vitakészség, kifejezőképesség fejlesztése. 

– Tolerancia, egymás segítése. 

6.3. Motiváltság 

– A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

– A világ megismerésének igénye. 

– A matematika értékeinek megismerésére való igény. 

– A módszerek és eszközök megismerésének igénye. 

6.4. Önismeret, önértékelés, reflektálás 

– Saját értékek, saját korlátok ismerete, tudatosítása. 

– Saját részképességek felismerése, tudatosítása. 

– Reflektálás, Önértékelés. 

– Önellenőrzés, önszabályozás. 
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ELŐZMÉNY GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, MATEMATIKAI 

LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK TÉMAKÖRBEN 

– Halmazok összehasonlítása 

– Állítások igazságtartalmának eldöntése 

– Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, 

HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

TÉMAKÖRBEN 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése  

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése 

– A számítógép működésének bemutatása. 

– Alaphalmaz és részhalmaz fogalmának tapasztalati előkészítése. 

Kulcsfogalmak: Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

Tantárgyakkal való kapcsolat: Környezetismeret, ének-zene. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI GONDOLKODÁSI 

MÓDSZEREK, HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

TÉMAKÖRBEN 

Készség szinten 

– Tudja a tanuló a gyűjtött adatokat, elemeket halmazba rendezni. 

– Tudjon síkidomokat halmazba rendezni tulajdonságaik alapján 

– Tudjon sorozatokat folytatni adot t szempont alapján  

Jártasság szinten  

– Tudja a logikai „és”, „vagy” szavak használatát állítások megfogalmazásában 

– Ismerkedjen az adott informatikai környezettel 

– Konkretizálás képességének fejlesztése 

Értékelés 

– A házi feladatok folyamatos értékelése 

– A többi témakör feladataiba integráljuk.  

– Törekedjünk az önellenőrzés és az önértékelő képesség fejlesztésére. 

ELŐZMÉNY SZÁMELMÉLET-ALGEBRA TÉMAKÖRBEN 

– Biztos számforgalom a 100-as számkörben. Szóbeli műveletek biztos ismerete a 

százas számkörben.  

– Megfelelő szövegértő és szövegelemző képesség. 
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TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK SZÁMELMÉLET-ALGEBRA 

TÉMAKÖRBEN 

– Számkörbővítés ezerig. 

– Számok helye, közelítő helye a számegyenesen, nagyságai, szomszédjai, kerekítés 

 Számok nagyság szerinti rendezése. 

 Oszthatóság, számok képzése. 

 Csoportosítások, váltások különféle alapszám szerint; a tízes számrendszer szerinti 

váltások. 

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

 Számok alaki, helyi és valódi értéke. 

 Számok kapcsolatai: osztója, többszöröse. 

 Számok összeg,- különbség,- szorzat,- hányados-és összetett alakjai. 

 Római számok írása, olvasása, története. 

 Számjelek bevezetése: I,V,X,C,D,M 

– Kerekítés: 

 Kerekítés százasokra: a legközelebbi kerek százassal való helyettesítés; 

 Kerekítés tízesekre: a legközelebbi kerek tízessel való helyettesítés.  

 További „megállapodásos” szabály: 50-et és 5-öt fölfelé kerekítünk.  

 Olyan számok gyűjtése, amelyeknek ugyanaz a százasokra/tízesekre kerekített 

értékük. 

– Műveletek: 

 Szóbeli összeadás az ezres számkörben. 100-as számkör eljárásaival analóg 

fejszámolási eljárások kidolgozása az 1000-es számkörben. 

 Írásbeli összeadás. 

 Szám- és szöveges feladatok (egyszerű, fordított szövegezésű és összetett) az 

összeadás műveletfogalmának mélyítése. 

 Szóbeli kivonás. A 100-as számkör eljárásaival analóg fejszámolási eljárások 

kidolgozása az 1000-es számkörben. 

 A kivonás műveleti tulajdonságai.  

 Írásbeli kivonás. 

 Szám- és szöveges feladatok (egyszerű, fordított szövegezésű és összetett) a 

kivonás műveletfogalmának mélyítésére. 

 Szóbeli szorzás. 

 A szorzás műveleti tulajdonságai. 

 Szorzás 10-zel, 100-zal. 

 Kerek tízes szorzása. Kerek tízesek szorzása egyjegyűvel és fordítva, az analógia 

tartalmának szemléletes kidolgozása után. 

 Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval. 

 Szám- és szöveges feladatok (egyszerű, fordított szövegezésű és összetett) a 

szorzás művelet fogalmának mélyítésére, gyakorlására. 

 Osztás.  

 Osztók, többszörösük, oszthatóság 5-tel és 10-zel. 
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 Írásbeli osztás egyjegyű osztóval. 

 Szám- és szöveges feladatok (egyszerű, fordított szövegezésű és összetett) az 

osztás műveletfogalmának mélyítése, gyakorlása. 

 Összeg, különbség, szorzat , hányados becslése, a közelítő érték fogalmának és 

jelének bevezetése. 

 Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége ,csoportosíthatósága, 

összeg és különbség, valamint szorzat és hányados változásai. 

 Zárójel használata: összeg és különbség szorzása, osztása.Műveleti sorrend. 

 A negatív szám fogalmának tapasztalati úton történő előkészítése. 

 A negatív szám fogalmának a bevezetése. A negatív szám értelmezése hiányként, a 

készpénz és az adósság szembeállítása; a vagyoni helyzet megállapítása, 

összehasonlítása, egyenlő vagyoni helyzetek különféle előállításai. 

 Adósság, kézpénz, vagyon. 

 Negatív számok a mindennapi életben hőmérséklet). 

 Tevékenységhez kapcsolt egyszerű műveletek (összeadás, kivonás) az egész 

számok halmazában. 

 Tevékenységhez kapcsolt egyszerű szöveges feladatok. 

 Matematikai oktatóprogram használata. 

 Matematikai modell (sorozatok, táblázatok, rajzok, grafikonok) használata a 

szöveges feladatok megoldásához. 

 Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése. 

 A törtszám fogalmának bevezetése. Az 1 egész egyenlő részekre osztásával kapott 

egyszerű egységtörtek értelmezése különféle mennyiségeken (hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, terület, szög); ilyen egységtörtek többszöröseinek előállítása, 

megnevezése (jelölés: a nevező betűkkel, a számláló számmal). 

 Mennyiségek mérése az egység valamely egységtört részével (pl. fél egységgel, 

negyeddel, harmaddal). 

 Az egységtört többszöröse. 

 A több egész törtrészei. 

 Tevékenységhez kapcsolt egyszerű műveletek (összeadás, kivonás). 

 Tevékenységhez kapcsolt egyszerű szöveges feladatok. 

 Mennyiségek törtrészei konkrét mérésekhez kapcsolva.  

 A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismerése. 

Kulcsfogalmak: Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Háromjegyű 

szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

Tantárgyakkal való kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret. 
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A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI SZÁMELMÉLET-ALGEBRA 

TÉMAKÖRBEN 

Készség szinten: 

– Biztos számfogalom 1000-es számkörben. 

– A tanuló tudja az ezres számkörben a számokat írni, olvasni. 

– Számok nagyságrendjének biztos ismerete. 

– A számok helyi, alaki és valódi értékét tudja értelmezni. 

– Számok képzése, helyi érték szerinti bontása 

– Tudja a számokat vagy közelítő helyüket jelölni a számegyenesen. 

– Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban. 

– Tudja az írásbeli összeadást, kivonást, szorzást egyjegyű szorzóval. 

– Osztás egyjegyű osztóval olyan esetben, ha az osztandó minden helyi értékén lévő 

szám többszöröse az osztónak. 

– Tudjon egyszerű szöveges feladatokat megoldani úgy, hogy figyelembe veszi a 

feladatmegoldásnál tanult algoritmust. 

– Tudjon a feladathoz adatlejegyzést készíteni, a megoldáshoz a megfelelő nyitott 

mondatot megadni. 

– Tudja a műveletek eredményét ellenőrizni. 

– Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá. 

Jártasság szinten: 

– Tudja eszközhasználattal (csoportosítással, méréssel) előállítani kis számok különféle 

számrendszer szerinti alakját 4 jegyűig. 

– Tudjon kerekítéseket végezni és becslésben ezt alkalmazni. 

– Tudja a római számok jeleit, a számok írását, olvasását az adott számkörben. 

– Tudja az írásbeli osztást egyjegyű osztóval, ha az osztandóban minden helyi- értékben 

lévő szám nem osztható maradék nélkül az osztóval. 

– Tudjon adott nyitott mondathoz szöveges feladatot alkotni és megoldani. 

– Tudjon egyszerű összetett és fordított szövegezésű feladatot megoldani. 

– Legyen jártas a negatív egész számok halmazában a számok megadásában és azok 

különféle konstrukciókban (számegyenes, adósság, vagyon cédula, hőmérő, 

számlépcső, magasság, mélység) való megjelenítésében. 

– Épüljön ki egyszerű egységtörtek és többszöröseiknek képzete (fél, 2 ketted, 3 ketted, 

4 ketted, negyed, 2 negyed, 3 negyed, 4 negyed, 5 negyed,..; nyolcad, 2 nyolcad, 3 

nyolcad, harmad, hatod, tizenketted, ötöd, tized és ezek többszörösei), és a negatív 

számok néhány tapasztalati háttere. 

– Biztosítsunk elegendő tárgyi, tevékeny tapasztalatot néhány egyszerű egységtörtnek és 

többszöröseinek értelmezésére (az l egész 2,3,4,5,6,8,10,12 egyenlő részre osztásával 

és az így kapott egységtörtek többszörösével, valamint ilyen mennyiségek különféle 

egységtörtekkel való mérésével).  

– *Találkozzanak a gyerekek olyan valóságos helyzetekkel, amelyekben a negatív szám 

fogalmára van szükség más-más konkrét tartalommal (hőmérséklet, időben adott 

pillanat előtt, után, adott magassági szint alatt, fölött, készpénzadósság, többlet-hiány) 
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– *Kitekintés a 10.000-es számkörbe. 

ÉRTÉKELÉS 

– A házi feladatok folyamatos értékelése.  

– Javasolt a résztémakör mindegyikében diagnosztizáló felmérés szöveges értékelése. 

– Minősítő jellegű mérést az összeadás, kivonás, szorzás, osztás témakörökhöz 

tervezünk. 

– A többi témakör feladatanyagát ebbe integráljuk.  

– Törekedjünk az önellenőrzés és az önértékelő képesség fejlesztésére. 

ELŐZMÉNYEK FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI TÉMAKÖRBEN 

– A második évfolyamon megfogalmazott egyszerű relációk ismerete. 

– Sorozatok alkotásának képessége. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI 

TÉMAKÖRBEN 

– Sorozat szabályának felismerése. 

– Kapcsolatok, összefüggések felismerése, számok közötti relációk.Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba rendezése. 

– Műveletek értelmezése, halmazok közötti relációval, több, kevesebb, valahányszorosa, 

valahányad része. 

– Változó mennyiségek közötti kapcsolat keresése, szabály megfogalmazása szóban, 

nyitott mondattal (gépjátékok), táblázatok kiegészítése. 

– Táblázat értékpárjához összefüggés keresése, matematikai megfogalmazása szóban, 

nyitott mondattal. 

– Állandó különbségű és változó különbségű számtani sorozatok néhány elemének 

meghatározása. 

– Egyszerű mértani sorozatok alkotása (a szorzás és az osztás gyakorlására), szabály 

alapján, illetve a szabály meghatározása. 

– Függvényre vezető egyszerű szöveges feladatok megoldása próbálgatással vagy 

nyitott mondattal, táblázattal. 

– Nyitott mondathoz függvényre vezető szöveges feladat alkotása. 
– Grafikonok adatainak leolvasása, készítése. 

Kulcsfogalmak: Táblázat, grafikon. Sorozat, szabály, kapcsolat. 

Tantárgyakkal való kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra, környezetismeret, testnevelés és 

sport 

A KÖVETKEZŐ TANÉV FEJLESZTÉSI FELADATAI FÜGGVÉNYEK AZ ANALÍZIS 

ELEMEI TÉMAKÖRBEN 

Készség szinten: 

– Tudjon a tanuló egyszerű állandó különbségű sorozatokat alkotni adott szabály 

alapján, illetve egyszerű szabályt megfogalmazni adott sorozatról. 
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Jártasság szinten: 

– Tudja a kisebb, nagyobb, több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát alkalmazni a 

matematika más témaköreiben is. 

– Tudja a „nem kisebb, nem nagyobb, nem több, nem kevesebb, nem ugyanannyi” 

fogalmát alkalmazni. 

– Tudja elemek között a kapcsolatokat, összefüggéseket felismerni és szóban vagy 

egyszerű nyitott mondattal írásban megadni. 

– Legyen képes adatpárok között függvénykapcsolatokat észrevenni, egyszerű esetekben 

ezeket többféle nyitott mondattal megadni, a táblázat hiányzó adatait kitölteni. 

– Tudjon függvényre vezető szöveges feladatokat megoldani, próbálgatással nyitott 

mondat felírásával, táblázattal. 

ÉRTÉKELÉS 

– Mivel a témakör szorosan összekapcsolódik más témakörrel, így az értékelést szóban, 

a beszélgetés módjával végezzük.  

– A feladatok megoldásának minőségi szöveges értékelését a felméréseknél tervezzük. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG GEOMETRIA, TÉMAKÖRBEN  

– Tájékozódás vonalon, térben, síkban. 

– Testek, síkidomok, sokszögek, vonalak, pontok. 

– Tükrözések, szimmetria. 

– Testek, síkidomok tükörképének, eltolt képének, elforgatottjának megépítése, 

kirakása, rajzolása másolópapír segítségével, a sík mozgatásával.  

– Tükrözés párhuzamos tengelyekre, annak megfigyelése, hogy minden második kép 

ugyanúgy áll.  

– Tükrözés metsző tengelyekre, az elfordulás megfigyelése. 

– A szög mérése hajtogatott derékszöggel, vagy annak felével, harmadával. 

– Elemi geometriai ismeretek tapasztalatszerzéssel. 

– A szög. 

– A kör fogalmának tapasztalati előkészítése. 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének megfigyelése tapasztalati úton: metsző és 

párhuzamos egyenesek. 

– A szakasz fogalmának előkészítése. A szakasz és mérése. 

– A képszerkesztő program néhány rajzeszközének ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, ábrák elkészítése. 

– Párhuzamos, merőleges. 

– Konvex, nem konvex. 

– Nagyítás, kicsinyítés. 

– A téglalap és négyzet tulajdonságai: oldalak, csúcsok száma. A tulajdonságok 

összehasonlítása. 

– Téglalap, négyzet azonosítása különféle helyzetükben; összehajtásuk (szimmetriájuk), 

oldalaik szögeik összemérése.  

– Síkidomok összehasonlítása (hasonlók, nem hasonlók). 
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– Egybevágóság. 

– Testek geometriai tulajdonságai, hálója. 

– Téglatest és kocka felismerése, jellemzői. Rubik-kocka 

– Mérések alkalmilag választott vagy szabvány mértékegységekkel. 

– Át- és beváltások gyakorlati mérések esetében. 

– Mértékegység átváltások konkrét méréshez kapcsolva: 

 hosszúság: km, m, dm, cm, mm, 

 tömeg: t, kg, dkg, g, 

 űrtartalom: hl, l, dl, cl, ml,  

 idő: óra, perc, másodperc 

– A mértékegységek használata és átváltása szöveges és számfeladatokban. 

– Készségfejlesztő oktatóprogramok, logikai játékok használata. 

– Térfogat mérése alkalmi egységekkel. 

Kulcsfogalmak: Metsző és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, háromszög, téglalap, 

négyzet, téglatest, kocka, testháló, tükrös alakzat időpont, időtartam, kör, mértékegység, 

másodperc, mm. 

Tantárgyakkal való kapcsolat: Technika és életvitel, vizuális kultúra, környezetismertet, 

testnevelés és sport, magyar nyelv és irodalom, ének-zene. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI GEOMETRIA TÉMAKÖRBEN  

Készség szintjén: 

– A tanuló tudja a testeket és a síkidomokat szétválogatni és tetszőleges szempont 

alapján csoportosítani. 

– Tudja a tanuló a kockát és a téglatestet, a négyzetet és a téglalapot, a háromszöget és a 

kört tulajdonságaival jellemezni. 

Jártasság szintjén: 

– Testek építése modellről. 

– Legyen képes egyszerű szimmetrikus alakzatokat előállítani, rajzról, ábráról eldönteni, 

hogy szimmetrikus-e. 

– Készség szinten tudjon méréseket végezni, a megfelelő mértékegység 

megválasztásával. 

– Tudjon mérések előtt célszerű pontosságú becsléseket végezni. 

– Ismeret szinten tudja a mértékegységek nevét, jelét és nagyságviszonyait: (hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő) 

– Tudjon segítséggel méréseket végezni és a kapott mennyiségeket nagyság szerint 

rendezni (kivétel: t, hl), átváltani. 

Ismeret szintjén: 

– Tudja a szög, a párhuzamos és merőleges fogalmakat konkrét feladatokon 

reprezentálni. 

– Ismerje a konvex, nem konvex fogalmakat, és nyírással, rajzolással, vágással tudjon 

ilyen síkidomokat előállítani. 
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– Ismerje, és hajtogatással igazolja két síkidom egybevágóságát. 

– Legyen képes egyszerű nagyításokat, kicsinyítéseket pontrácson és négyzethálón, 

vagy más hálón elvégezni. 

– Ismerje a kerület fogalmát, egyszerű esetekben, konkrét méréshez kapcsolva végezzen 

kerületszámítást. 

– Ismerje a területszámítás módját területfedéssel, a területszámítás előkészítéseként. 

– Tudjon adott sablonnal vagy ráccsal területfedéseket végezni, összefüggéseket 

megfogalmazni. 

ÉRTÉKELÉS 

– A méréseket és mértékegység átváltásokat szóban.  

– A geometria témakör anyagához tervezhetünk külön értékelő jellegű mérést, de a 

szóbeliség dominál az egész témakör értékelésénél. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG, 

STATISZTIKA TÉMAKÖRBEN 

– Mért, számolt adatok lejegyzése sorozatba, táblázatba. 

– Grafikon készítése közösen, vagy egyénileg. 

– Olvasás a kialakult sorozatról, táblázatról, grafikonról: egyenlő adatok keresése, a 

legkisebb, a legnagyobb kiválasztása, az összes adatot együtt jellemző adatok 

keresése: a medián. 

– Közös játékok, amelyekben a véletlennek is szerepe van (pl. kockadobással, 

koronggal, érmék dobásával, 2 kocka dobásával, golyóhúzással, kártyák húzásával, 

rendezésével, pörgettyűkkel), statisztikák alakítása, kipróbálása, módosítása. 

– A lehetséges és lehetetlen tapasztalati úton való értelmezése. 

– Gyakorisággal, valószínűséggel kapcsolatos sejtések megfogalmazása tapasztalati 

előkészítése. 

– Oszlopdiagram.  

– Megfigyelések, kísérletek jegyzése, tervezése a sejtések ellenőrzésére. 

– Sejtések, indoklások megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak: Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. Átlag, grafikon, 

oszlopdiagram. Gyakoriság 

Tantárgyakkal való kapcsolat: Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom. 

MEGJEGYZÉS 

– Az óraszámban, a más témakörben jelen lévő kombinatorikus, valószínűség és 

statisztikai feladatok megoldása nem tartozik bele. 

– Az órákat valóban játékra, összefüggések keresésére, valószínűségi kísérletek 

végzésére, valamint statisztikai adatok gyűjtésére, rendezésére és elemzésére szánjuk. 
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A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI STATISZTIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TÉMAKÖRBEN 

Jártasság szinten: 

– A biztos és a véletlen megkülönböztetése konkrét tapasztalatszerzés útján. 

– A tanuló tudjon egyszerű kombinatorikus feladattal számokat, monogramokat alkotni, 

a lehetőségek számát meghatározni. 

– Tudjon valószínűségi játékokhoz táblázatot készíteni. 

– Tudjon ismeret szintjén út- és fadiagramot készíteni, illetve ezekről összefüggéseket 

leolvasni. 

– Legyen képes egyszerű statisztikai adatokat (pl. osztályzatok, csapadékelosztás, vagy 

más időjárási összetevőket reprezentáló grafikonokról, stb.), elemezni, egyszerű 

összefüggéseket megfogalmazni. 

ÉRTÉKELÉS 

Formája: folyamatos megfigyelés 

Szempontjai: 

– tevékenyen és szívesen részt vesz-e a közös munkákban, 

– tud-e adatokat elrendezni sorozatba, táblázatba, ábrázolja-e grafikonon, tud-e 

sorozatból, táblázatból, grafikonról adatokat visszaolvasni; talál-e az egész adat-

együttesjellemző adatokat (pl. a nagyság szerinti középsőt, a legnagyobb, legkisebb 

adatokat, ezek távolságát), 

– meg tud-e fogalmazni sejtést véletlen eseményekkel kapcsolatban, (melyik 

valószínűbb, melyik kb. hányszor fog előfordulni a következő 30 próbában, melyik 

nem fog előfordulni egyszer sem...) tudja-e sejtését összevetni megfigyelt események 

gyakoriságával. 

Elveit a pedagógiai program tartalmazza. 

MEGJEGYZÉS 

Az emelt szintű matematikát oktató osztályokban a fejlesztési feladatok különböző, az 

alacsonyabb óraszámban matematikát oktató osztályokhoz képest több, és a logikai 

gondolkodást hatékonyabban fejlesztő feladatokkal egészülnek ki. Ezeket *-gal jelöljük a 

fejlesztési feladatok felsorolása során. 
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A tanulók harmadik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MATEMATIKA 

Számfogalma a tanult számkörben: kialakult – bizonytalan - kialakulatlan 

A négy alapműveletet: önállóan - kevés segítséggel - sok segítséggel tudja - 

elvégezni 

Az összetett szám-és szöveges feladatokat: eszköz nélkül – eszközzel – 

hibátlanul – hibásan – önállóan - segítséggel oldja meg 

A függvényekkel, sorozatokkal kapcsolatos feladatokat: önállóan – 

segítséggel - segítséggel sem oldja meg. 

A síkidomok, testek felismerése, előállítása, tulajdonságaik megállapítása: 

biztos – bizonytalan - segítség nélkül sikertelen 

Fejszámolásban: gyors – lassú – pontos - pontatlan 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók harmadik osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MATEMATIKA 

Számfogalma 1000-es számkörben: kialakult - kicsit bizonytalan - még nagyon 

bizonytalan.  

Számok helyi érték szerinti ismerete: kialakult, biztos - kicsit bizonytalan - 

nagyon bizonytalan.  

Szöveges feladatok, egyenletek, egyenlőtlenségek megoldását: önállóan - 

segítséggel végzi - nem tudja megoldani.  

A mértékegységeket, átváltásokat: ismeri, tudja, segítséggel tudja alkalmazni - 

ismeri, de még nem tudja alkalmazni.  

Testek, síkidomok tulajdonságait: ismeri - nem mindig ismeri fel - nem tudja. 

Az írásbeli műveletek végzése: gyors, hibátlan - kevés hibával - sok hibával 

dolgozik - gyakorolnia kell.  

A műveletek helyes sorrendjét: felismeri, nem ismeri fel - önállóan, 

segítséggel alkalmazza.  

Matematika tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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8. 4. évfolyam 

Éves óraszám: 1. változat: 148 óra 

  2. változat: 185 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 

1. Tájékozódás 

1.1. Tájékozódás a térben 

– Tájékozódás nagytesti mozgással: osztályban, iskolában, iskola környékén. 

– Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint: a tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése. 

– Tájékozódás a síkon ábrázolt térben. 

– Tájékozódás a síkban: pl. füzetben, könyvben. 

– Tájékozódás szavakban megfogalmazott információk szerint. 

– Tájékozódás a tanuló saját mozgó, forgó testének aktuális helyzetéhez képest. 

1.2.Tájékozódás az időben 

– A múlt, jelen, jövő megértése adott időpillanatban: pl. előbb, ezután. 

– A múlt, jelen, jövő, mint folytonosan változó fogalmak. 

– Időtartam mérése egyenletes tempójú mozgással, hanggal, szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év, évtized). 

1.3.Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

– Tárgyak, személyek alakzatok, összességek összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik szerint; 

– Becslés, mennyiségek fogalmának alapozása; 

– A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal. 

– A számok értelmezése a valóság mennyiségeivel. 

– A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal. 

– Mennyiségi következtetések 

2. Megismerés 

2.1. Tapasztalatszerzés 

– Finommotorikus mozgáskoordinációk: apró tárgyak, korongok, pálcikák, rudak 

rakosgatása, ceruza, füzet, négyzethálós lap, vonalzó használata. 

– A megfigyelőképesség, érzékelés pontosságának fejlesztése konkrét tevékenység 

útján, tudatosodás segítése. Közös tulajdonságok felismerése. 

– Az észlelés pontosságának fokozása. 

– Az érzékelés pontosságának fejlesztése, a tudatosodás fejlesztése. 

– Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. 

– Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása.  

– Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák 

ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával.  

– Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás. 
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– A gondolkodás fejlesztése a különbözőség és azonosság felismerésével.  

– Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. 

– Változó helyzetek, időben lejátszódó történések megfigyelése, szavakban való 

megismétlése. 

– A nagytesti mozgás és a finommotoros mozgáskoordináció fejlesztése. 

– Adatok ábrázolása. 

– Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok 

tudatosítása. 

– Szavakban megfogalmazott helyzet megfigyelése, a figyelem irányítása, tartósságának 

növelése. Lényeges és lényegtelen információk szétválasztása. 

– Szavakban megfogalmazott történésekről matematikai „szöveg” írása 

– Matematizálás: matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése 

adott szituációkhoz. 

– Matematikai jelek értése. 

– Rajz, kirakás és adatok értelmezése. 

– Matematikai szöveg értelmezése. 

2.2. Képzelet 

– Alakuló, illetve kialakult matematikai fogalmak, relációk példáinak elképzelése, 

ilyenek keresése, alkotása. 

– Olvasott történés megjelenítése lejátszással, kirakással. 

– Esemény folytatásának elképzelése, a képzelt folytatás lejátszása. 

– Szituáció elképzelése tárgyhű és elvontabb képek és jelek alapján. 

– A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek képzeletben való felidézése. 

– Számok, műveletek alapján az általuk leírt valóságos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

– Adott tárgy, elrendezés, kép más nézőpontból való elképzelése, pl. testek építése 

különböző nézeteikből, vetületeikből. 

– Képzeletben történő mozgatás pl. átdarabolás elképzelése. 

– Probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása, megoldás után a 

képzelt és tényleges megoldás összevetése. 

2.3. Emlékezés 

– Motoros emlékezés. Auditív emlékezés. 

– Képi emlékezés statikus helyzetekben. 

– Történésre való emlékezés (kép, helyzet felidézése, részletek felidézése). 

– Szóbeli és írásbeli információkra és kérdésekre való emlékezés. 

– Elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés, szöveges feladat 

lényegileg pontos felidézése, emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

– Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése; a megtanulást segítő eszközök 

megismerése. 

– Tényismeretek memorizálása, mozgósítása. Ismeretek megtanulásához összefüggések 

felhasználása. 
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– Eljárásokra, módszerekre való emlékezés. 

– A tanult algoritmusok felidézése, használata, analógiák alapján való műveletvégzések. 

– Megértett állításokra, szabályokra, összefüggésekre való emlékezés. 

– Érvelésre, cáfolásra, következtetésre való emlékezés; gondolatmenetre való 

emlékezés, új helyzetekben való alkalmazása. 

2.4. A gondolkodás 

– Különbözőségek, azonosságok tudatosítása, megállapítása, jelölés. 

– Osztályozás egy és egyszerre két saját szempont szerint. 

– Sorba rendezés. Sorozatok folytatása, létrehozása, kiegészítése. 

– Állítások megítélése igazságértékük szerint, nyitott mondatok lezárása, megoldásuk. 

– Ismert tartalmú utasítás, közlés megértése; új helyzetben adott utasítás megértése 

példa segítségével és példa nélkül. 

– Kérdés tartalmának megértése (szöveges feladat értelmezése lejátszással, kirakással, 

rajzzal). 

– Matematikai modellek megértése. 

– Adott modellhez példa, probléma megfogalmazása. 

– Oksági kapcsolatok keresése. 

– Következtetés további igazságokra, egyszerű bizonyítások. 

– Számolás műveleti tulajdonságok és kapcsolatok alapján, analógiák segítségével. 

– A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

– Jelek szerepe, alkotása, használata. 

– Értő-elemző olvasás fejlesztése, írásban kapott utasítás végrehajtása, helyzetleírás 

felidézése. 

– Gondolatmenet. 

– Elképzelt tevékenység gondolatban és szavakban való végigjárása. 

– Elmondott gondolatmenet követése. 

– Algoritmus követése, értelmezése, készítése. 

2.5. Ismeretek rendszerezése 

– Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése: táblázat, fadiagram. 

2.6. Ismerethordozók használata 

– A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata- színesrúd-készlet, logikai 

készlet, mérőszalag stb. használata. 

– Könyvek használata. 

– Tanári és tanulói segítség. 

3. Ismeretek alkalmazása 

– Friss vagy régebbi ismeretek, információk felhasználása analóg helyzetekben. 

– Régebbi ismeretek összeillesztése, felhasználása új helyzetekben. 

– Ismeretek alkalmazása problémamegoldásban. 

– Ismeretek alkalmazása az újabb ismeretek megszerzésében. 
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4. Problémakezelés és -megoldás 

– Probléma felismerése, problémaérzékenység. 

– Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának módja, korlátai, Önellenőrzés. 

– Többféle megoldási mód keresése, az alternatív megoldások összevetése. 

– Válasz megfogalmazása szóban. 

5. Alkotás és kreativitás 

– Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről szóban. Saját gondolatok 

megfogalmazása. 

– Halmazalkotás, definiáló tulajdonság megalkotása, a tulajdonság tagadásának 

megalkotása. 

– Sorozatok alkotása. Megkezdett sorozat folytatása, kiegészítése adott szabály szerint. 

– Elnevezések, jelölések, szimbólumok alkotása. 

– Sejtések megfogalmazása. 

– Gondolatmenet kiépítése. 

– Kidolgozás megalkotása. 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

6. 1. Kommunikáció 

– Lejátszás, kirakás, megmutatás, ezek értése. 

– Köznyelvi szavak használata és elfogadása előfogalmak jelölésére. 

– Egyszerű szakszavak és jelölések alakuló és kialakult fogalmak megnevezésére. 

6.2. Együttműködés 

– Közös munka vállalása; együttműködés, egymásra figyelés. 

– A munka tervezése, szervezése, megosztása. 

– Egyéni adottságok, képességek és igények figyelembevétele a közös eredmény 

érdekében. 

– Vitakészség, kifejezőképesség fejlesztése. 

– Tolerancia, egymás segítése. 

6.3. Motiváltság 

– A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

– A világ megismerésének igénye. 

– A matematika értékeinek megismerésére való igény. 

– A módszerek és eszközök megismerésének igénye. 

6.4. Önismeret, önértékelés, reflektálás 

– Saját értékek, saját korlátok ismerete, tudatosítása. 

– Saját részképességek felismerése, tudatosítása. 

– Reflektálás, Önértékelés. 

– Önellenőrzés, önszabályozás. 
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ELŐZMÉNY GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, MATEMATIKAI 

LOGIKA, KOMBINATORIKA TÉMAKÖRBEN 

– Halmazok összehasonlítása 

– Állítások igazságtartalmának eldöntése 

– Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, 

HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA,GRÁFOK TÉMAKÖRBEN 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése 

– A számítógép működésének bemutatása. 

– Alaphalmaz és részhalmaz fogalmának tapasztalati előkészítése. 

Kulcsfogalmak: Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

Tantárgyakkal való kapcsolat: Környezetismeret, ének-zene. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI GONDOLKODÁSI 

MÓDSZEREK, HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

TÉMAKÖRBEN 

Készség szinten 

– Tudja a tanuló a gyűjtött adatokat, elemeket halmazba rendezni. 

– Tudjon síkidomokat halmazba rendezni tulajdonságaik alapján 

– Tudjon sorozatokat folytatni adott szempont alapján  

Jártasság szinten  

– Tudja a logikai „és”, „vagy” szavak használatát állítások megfogalmazásában 

– Ismerkedjen az adott informatikai környezettel 

– Konkretizálás képességének fejlesztése 

ÉRTÉKELÉS 

– A házi feladatok folyamatos értékelése 

– A többi témakör feladataiba integráljuk.  

– Törekedjünk az önellenőrzés és az önértékelő képesség fejlesztésére. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 

TÉMAKÖRBEN 

– A tízezres számkör bevezetése, számkörbővítés 10000-ig. 

– Számok bontása helyiérték szerint. 

– Számok helyesírása. 

– Számok helye a számegyenesen. 

– Számok összehasonlítása, sorba rendezésük. Helyük, közelítő helyük a különféle 

beosztású számegyeneseken. A számegyenes beosztásának finomításával adott szám 

elhelyezésének pontosítása. 

– Célszerű egység választása a számegyenesen adott számok ábrázolásához.  
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– Számok helye számtáblázatokban. 

– Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. 

– Római számok írása, olvasása I,V,X,L,C,D M jelekkel. 

– Kerekítés. 

– Szóbeli összeadás, kivonás, műveleti tulajdonságok. 

– Fejszámolás: összeadás, kivonás háromjegyű, nullára végződő számokkal. 

– Írásbeli összeadás, kivonás. 

– Ellenőrzés a becsült eredménnyel való összevetéssel, valamint a műveleti 

tulajdonságok és kapcsolatok felhasználásával. 

– Nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása az összeadás és a kivonás 

gyakorlására. 

– Szóbeli szorzás, osztás, műveleti tulajdonságok. 

– Fejszámolás: Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

– Zárójel használata: összeg és különbség szorzása, osztása. 

– A műveletek sorrendje. 

– A műveletek helyes sorrendjének megválasztása zárójeleket tartalmazó 

műveletsorokban is, a zárójel-elhagyásra vonatkozó megállapodás alkalmazása, adott 

érték elérése műveletek és zárójelezések különféle megválasztásával. 

– Nyitott mondatok megadása lebontogatással. 

– Szimbólumok használata, leírás jelekkel (műveletekkel, sorozattal, táblázattal, vagy 

másképpen), megoldása, ellenőrzése. 

– A különféle megoldási módok elemzése, értékelése (célszerűség, egyszerűség, 

ötletesség, szépség szempontjából). 

– Írásbeli szorzás, osztás (egy és kétjegyű szorzóval, osztóval). 

– Többféle ellenőrzési mód megismerése (összevetés a becsült szorzattal, valósággal; 

határok közé szorítás; összeadásokkal való helyettesítés; tényezők cseréje; a szorzó 

vagy a szorzandó tényezőkre bontása; a részletszorzatok számítási sorrendjének 

megváltoztatása). 

– Osztók, többszörösök. 

– Matematikai fejlesztőprogram használata. 

– Nyitott mondatok és szöveges feladatok megoldása a négy alapművelet gyakorlására. 

– Negatív számok. 

– Negatív számok helye a számegyenesen. 

– Negatív számok rendezése. Vagyoni helyzetek jellemzése előjeles számokkal 

(készpénz és adósság). 

– Hőmérsékletmérés: mikor van melegebb, hidegebb 

– Más irányított mennyiségek jellemzése megfelelő előjeles számokkal 

– Készpénz és adósság: a vagyoni helyzetek összehasonlítása, egyenlő vagyoni 

helyzetek különféle előállításai 

– Matematikai oktató program használata. 

– Összeadás, kivonás az egész számok halmazában, tevékenységhez kapcsolva. 

– Törtszámok 

– Az l egész egyenlő részekre osztásával a fél, negyed, nyolcad, tizenketted, ötöd, tized, 

tizenötöd, huszad, heted tizennegyed szavak értelmezése különféle mennyiségek 
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(hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület szög) ilyen egységtörtek többszöröseinek 

előállítása, megnevezése, köztük egyenlő számok keresése).  

– Törtvonalas jelölés bevezetése. 

– Számláló, nevező, törtvonal 

– Hosszúságok, területek, tömegek, űrtartalmak, szöge mérése az egység felével, 

harmadával, negyedével... " egészek és törtek " mérése más törtekkel (pl. a fél mérése 

negyedekkel, hatodokkal, nyolcadokkal, a 2 harmad mérése hatodokkal, 

kilencedekkel, az l egész mérése egységtörtekkel, stb.) 

– Különféle egységválasztásnál a fenti egységtörtek megjelenítése vágással, tépéssel, 

hajtogatással, színezéssel, a részek összeillesztése a számnak megfelelően. 

– Az egész és az egységtört viszonya. Egységtörtek többszörösei. 

– Előállított törtek összehasonlítása: nagysági sorrend megállapítása, egyenlők keresése. 

– Törtszámok helye a számegyenesen. 

– Törtalakú számok összehasonlítása, nagyság szerinti rendezése, egyenlők keresése 

kijelölt modell használatával; vagy választható modell segítségével; formai jegyek 

megfigyelése. 

– A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismerése. 

Kulcsfogalmak: Számfogalmak,kerekítés,közelítő érték,műveleti sorrend. Négyjegyű szám. 

Tört szám negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római szám. 

Tantárgyakkal való kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret. 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI SZÁMELMÉLET, ALGEBRA TÉMAKÖRBEN 

– A tanulónak legyen biztos számfogalma a tízes szemrendszerben, a tízezres 

számkörben. 

– Készség szinten tudja a számok írását, olvasását. 

– Tudja eszközhasználattal előállítani kis számok különféle számrendszerbeli alapját 

(legfeljebb az adott számrendszerben ötjegyűig.) 

– Tudja a számok alaki helyi és valódi értékét. 

– Tudja az egyes, tízes, százas, ezres tízezres számszomszédokat. 

– Tudja a számokat kerekíteni. 

– Tudja a páros, páratlan számokat megkülönböztetni. 

– Tudja a számokat vagy közelítő helyét bejelölni a számegyenesen. 

– Tudja a számok írásának helyesírási szabályát. 

– Tudja a római számok írását, olvasását. 

– Tudja az alapműveleteket szóban, a százas számkörben és analóg eljárások alapján az 

ezres, tízezres számkörben. 

– Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal. 

– Az írásbeli műveleteket tudja a tízezres számkörben. 

– Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás egy kétjegyű szorzóval, írásbeli osztás egyjegyű 

osztóval. 

– Ismeret szintjén: osztás kétjegyű osztóval. 

– Számítások ellenőrzése. A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása. 
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– Készség szinten tudja az összeadandók vagy tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, 

maradék vagy különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados 

fogalmát és jelölését. 

– Tudja a fentiek fogalmát és használja helyesen azokat. 

– Egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatok megoldása önállóan, 

következtetéssel vagy valamilyen modell segítségével. 

– Tudjon szöveges feladatot (egyszerű, fordított szövegezésű és összetett) önállóan 

megoldani úgy, hogy a szöveges feladat megoldásának néhány lépésben 

megfogalmazott algoritmusát alkalmazza.  

– Tudjon a szöveges feladathoz adatlejegyzést és nyitott mondatot írni. 

– Jártasság szintjén tudjon hiányos és többszörösen összetett, valamint függvényre 

vezető szöveges feladatot megoldani próbálgatással, vagy lebontogatással. 

– A helyes műveleti sorrend ismerete, a zárójel alkalmazása. 

– Készség szinten tudja az egész számokat ábrázolni a számegyenesen. 

– Tudja a negatív számokat szemléleti alapon megjeleníteni (adósság, vagyon, 

hőmérséklet, számegyenesen, stb.) 

– Jártasság szintjén tudjon a negatív számok körében összehasonlításokat végezni és 

egyszerű tevékenységhez kötött műveleteket elvégezni. 

– Legyen jártas egységtört többszöröseinek megnevezésében, előállításában, valamint 

több egész törtrészének előállításában. 

– A pozitív törtszámok helyét tudja a számegyenesen megkeresni, jelölni. 

– Ismeret szintjén, tevékenységhez kötött egyszerű műveleteket (összeadás, kivonás, 

egyenlő nevezőjű törtekkel) tudjon megoldani.  

– Jártasság szintjén tudja a mennyiségek törtrészét méréshez kapcsolva értelmezni. 

– Ismeret szintjén tudjon egynél kisebb pozitív törtet egy egészre kiegészíteni. 

ÉRTÉKELÉS 

– A témakör egészének feldolgozása során kiemelt feladat az ellenőrzés és az 

önértékelés fejlesztése, ezért a házi feladatok és az önálló munkák frontális 

ellenőrzését kapcsoljuk össze értékeléssel is. 

– A résztémakörök mindegyikében javasolt diagnosztizáló mérés tervezése, ezt kövesse 

értékelőlapon történő szöveges értékelés. 

– A tanév során: az összeadás, kivonás a szorzás, osztás - témaköréből integráltan vagy 

külön tervezzünk felmérést, amely a résztémakörök feladatanyagát is felöleli (nyitott 

mondatok, negatív számok, törtek). 

– Év végi szintmérés, melyet már osztályzattal minősítünk. 

ELŐZMÉNY, FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI TÉMAKÖRBEN 

– Kapcsolatok, összefüggések megfigyelése, matematikai megfogalmazása. 

– Egyszerű sorozatok előállítása a harmadik évfolyamos követelmények alapján. 
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TANANYAG ÉS TANULÓK TEVÉKENYSÉGE, FÜGGVÉNYEK,AZ ANALÍZIS 

ELEMEI TÉMAKÖRBEN 

– Mennyiségek közötti kapcsolatok megjelenítése táblázattal, nyitott mondattal, 

szöveggel. 

– Elemek közti kapcsolatok kifejezése különféle, megismert módokon (szétválogatás, 

sorba rendezés, párokba rendezés, nyíldiagram és táblázat készítése, kiegészítése, 

ábrázolás párhuzamos számegyenes-páron; összekapcsolás vonallal, nyíllal, a <, >, =, 

, , jelek használata). 

– Adott alaphalmazon az összes ilyen relációban levő elempár megkeresése. A kapcsolat 

kifejezése általános összefüggésként nyíl-jelöléssel 

– Relációk alkalmazása a matematika különböző témaköreiben. 

– Sorozatok előállítása adott szabály alapján, sorozatokhoz szabály megfogalmazása. 

– Megkezdett sorozatok folytatása adott vagy megállapított szabály alapján. 

– Függvényre vezethető szöveges feladatok megoldása próbálgatással, lebontogatással, 

lejegyzés és nyitott mondat megadása. 

– Gépjátékok: táblázatba gyűjtött párok, hármasok közti azonos összefüggések 

felismerése, a táblázat kiegészítése, folytatása. A talált általános összefüggés 

kifejezése szavakkal; nyitott mondatokkal, nyíljelöléssel leírt összefüggések 

kiválasztása, alkotása, ellenőrzése. 

– Táblázatok bemenő adatainak növekvő sorrendbe rendezése, a kijövő adat 

változásának megfigyelése. A függvényértékek változásának, a változás 

egyenletességének, egyenetlenségének megfigyelése. 

– Grafikonok készítése, olvasása. 

Kulcsfogalmak: Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

Tantárgyakkal való kapcsolat: Vizuális kultúra, környezetismeret, testnevelés és sport. 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI 

TÉMAKÖRBEN 

– A tanuló tudja készség szinten használni a "kisebb", "nagyobb", "egyenlő", "nem 

egyenlő" relációkat. 

– Tudjon jártasság szinten egyszerű függvényre vezethető szöveges feladatokat 

táblázattal, próbálgatással vagy lebontogatással megoldani. 

– Tudjon jártasság szinten egyszerű függvényre vezethető szöveges feladatokat 

táblázattal, próbálgatással vagy lebontogatással megoldani. 

– A törzsanyaghoz kapcsolódóan tudjon készség szinten állandó különbségű sorozatokat 

alkotni, sorozatok szabályát tudja megállapítani. 

– A sorozatot tudja adott vagy általa meghatározott, megtalált szabály alapján folytatni. 

– Tudjon váltakozó különbségű sorozatokat alkotni. 

– Ismerjenek fel összefüggéseket (számlálással, méréssel) gyűjtött, vagy adott elemek 

sorozatában, táblázatában, ezt tudják kifejezni szóban, nyíl-jelöléssel, nyitott 

mondattal többféleképpen. 
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ÉRTÉKELÉS 

– A témakör tananyaga szervesen beépül a többi témakör anyagába és ott eszköz 

jelleggel is alkalmazzuk, így más témakörökkel integrálva ellenőrizzük a jelzett 

ismereteket. 

– Az értékelés és javítás a feladatok megoldásánál szóban, beszélgetés módszerével 

történjen. 

ELŐZMÉNY GEOMETRIA TÉMAKÖRBEN 

– Testek, síkidomok felismerése. 

– Négyzet, téglalap tulajdonságainak megnevezése. 

– Mennyiségek összehasonlítása, méréshez kapcsolt mértékegység átváltások. 

– A harmadik évfolyamon megfogalmazott követelményeknek megfelelően a 

mértékegységek ismerete. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉG GEOMETRIA TÉMAKÖRBEN 

– Testek másolása modellről. 

– Testek építése adott feltételek szerint testekből, lapokból. 

– Testek geometriai tulajdonságai, hálója. 

– Testek, síkidomok, sokszögek, vonalak, pontok. 

– A szög. 

– A szög, mint az elfordulást jellemző mennyiség fogalmának formálása; szögmérés 

teljes körülfordulás egységgel, derékszöggel, derékszög felével, harmad, negyed 

derékszöggel. 

– A gömb felismerése, jellemzői. 

– Párhuzamos, merőleges egyenesek. 

– Síkidomok, sokszögek. 

– Konvex - nem konvex testek, síkidomok. 

– Sokszögek: négyzet, téglalap. 

– Tükrözések, szimmetria. 

– Testek tükörképének, eltolt képének, elforgatottjának megépítése, kirakása, síkidomok 

tükörképének rajzolása másolópapír segítségével, a sík mozgatásával. Két 

transzformáció végrehajtása egymás után. 

– Nagyítás, kicsinyítés, torzítás tapasztalatai úton. 

– A hasonlóság fogalmának tapasztalati előkészítése. 

– Az egybevágóság fogalmának tapasztalati előkészítése. 

– A téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása. 

– Kerület, terület fogalma (négyzet, téglalap). 

– Területek összehasonlítása, összemérése; területmérés: lefedés különféle alakú és 

méretű lapokkal.  

– Területek meghatározása hálón való leszámlálással; a téglalap területének mérése, 

számítása a sorok számának és az egy sorba kirakható egységek számának 

szorzataként. 

– Területszámítás fogalmának előkészítése. 
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– Hasonló síkidomok területének mérése. 

– Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek: irány és távolság megadásával, vagy 

térkép szerint való tájékozódás udvaron, erdőben; utca, házszám és emelet alapján a 

lakóhelyen; sor és oszlop megadásával osztályban, sakktáblán, alakzatok rajzolása 

diktálás alapján; térbeli malomjáték 

– Egység és mérőszám kapcsolata. Mérés az egységek többszöröseivel. Át-és beváltások 

végrehajtott mérések között. Mértékegységek használata és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

Kulcsfogalmak: Metsző és párhuzamos egyenesek szakasz, szög,háromszög, 

téglalap,négyzet,kerület, terület, téglatest,kocka, testháló, tükrös alakzat, időpont. 

időtartam,kör, gömb, mértékegység, tonna, másodperc, km,mm. 

Tantárgyakkal való kapcsolat: Technika és életvitel, vizuális kultúra, környezetismeret, ének-

zene. 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI GEOMETRIA TÉMAKÖRBEN  

– A tanuló készség szinten tudja a testeket és a síkidomokat megkülönböztetni. 

– Jártasság szinten tudja a téglatest és a kocka tulajdonságait. 

– Ismerje a körző, vonalzó használatát. 

– A négyzet és a téglalap tulajdonságait ismerje (oldalak, csúcsok, szögek). 

– Készség szinten tudja a téglalap és a négyzet kerületét kiszámolni. 

– Ismerje a kerület kiszámításához alkalmazott képleteket. 

– Tudjanak a gyerekek térbeli és síkbeli alakzatokat megalkotni, azonosítani, 

megkülönböztetni összképük alapján különféle helyzetükben és néhány megnevezhető 

tulajdonságuk alapján. (Felület, határvonal jellemzése: görbület, lyukasság, 

konvexség: lapok, élek, csúcsok, oldalak száma: lapok egybevágósága, lapok élek, 

oldalak állása, egymáshoz viszonyított helyzete, mérete, test, síkidom szimmetriái.) 

– Tudják alakzat tükörképét, eltolt képét, elforgatottját felismerni, előállítani egyszerű 

esetekben kirakással, megépítéssel, a sík mozgatásával: tudjanak adott egyszerű 

alakzathoz hasonló (ugyanolyan alakút) előállítani építéssel, kirakással, nagyított 

elemekkel és az eredetivel, egybevágó elemekkel. 

– Ismerje az oldal, átló, csúcs, lap, él fogalmát, jelentését, konkrét feladatokban, 

síkidomon, testen tudja ezeket megmutatni. 

– Ismeret szintjén tükrözni, nagyítani, kicsinyíteni, eltolni, elforgatni tapasztalati úton, 

négyzetháló, pontrács vagy más háló segítségével. 

– Ismerje a felszín és a térfogat fogalmát a m
2
, m

3
, dm

2
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3
, cm

2
, cm

3
 fogalmát. 

– Tudjon papírból készült testeket szétvágni és felszínüket testhálójuk segítséggel 

kiszámítani. 

– Készség szinten tudjon méréseket végezni, tudja a mértékegységek nevét és 

mennyiségi viszonyát. 

– Tudja a következő mennyiségeket jártasság szinten átváltani: 

 hosszúság: km, m, dm, cm, mm 

 tömeg: t, kg, dkg, g. 

 űrtartalom: hl, l, dl, cl, ml 
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 idő: év, hó, nap, óra perc, másodperc 

ÉRTÉKELÉS 

Formája: folyamatos megfigyelés, korrekció 

Szempontjai: 

– Meg és ki tud-e mérni adott egységgel hosszúságokat, területeket, térfogatokat, 

szögeket. 

– Ismeri-e, (jó közelítéssel meg tudja-e mutatni a nagyságukat ), helyesen használja-e a 

hosszúságmérés és az űrtartalommérés szabályos egységeit, a köztük levő arányt. 

– Tud-e területet és térfogatot mérni a tanult módokon: egyszerű téglalap területén ki 

tudja-e számítani az egységek kirakásának elképzelése alapján. 

– Tud-e szöget mérni hajtogatott derékszögmérővel. 

– A témakör anyagából külön diagnosztizáló felmérést is tervezhetünk, a minősítő 

mérést a más témakörben írt dolgozattal összekapcsolhatjuk. 

– Az értékelés szóbeliségét az is indokolja, hogy rendkívül sok a tevékenységhez kötött, 

elsősorban tapasztalatszerző feladatanyag. 

ELŐZMÉNY STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG TÉMAKÖRBEN 

– A harmadik évfolyamban szerzett tapasztalatok felelevenítése. 

– Kombinatorikai valószínűségi feladatok lejegyzése ismeret szintjén. 

TANANYAG ÉS TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG 

TÉMAKÖRBEN 

– Grafikonokból adatok elemzése, összefüggések keresése. 

– Áltag számítása. 

– Adatokból grafikon készítése. (Lázgörbe, osztályzatok, hőmérsékleti értékek 

táblázatba rendezése.) 

– Valószínűségi játékok kimenetelének vizsgálata, lejegyzése. ("Lehet", "biztos"," 

lehetetlen", "lehet, de nem biztos" események) Gyakoriság. Oszlopdiagram. 

– A valószínűség fogalmának tapasztalati előkészítése. 

Kulcsfogalmak: Valószínű, biztos, lehetetlen,lehet, de nem biztos. Átlag. Grafikon, 

oszlopdiagram. Gyakoriság. 

Tantárgyakkal való kapcsolódás: Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG 

TÉMAKÖRBEN 

– Tudjanak a tanulók a jártasság szintjén kombinatorikus módszerekkel feladatokat  

megoldani a számtan, az algebra, a geometria mérések témakörökben is. 

– Tudjanak adatokat leolvasni oszlopdiagramról, értelmezni, elemezni a megfigyelt 

összefüggéseket. 

– Tudjanak átlagot számítani jártasság szintjén. 

– Tudják megállapítani valószínűségi játékok kimenetelét. 

– „Biztos", „lehetetlen ", „lehet, de nem biztos ", események felismerése, valószínűségi 

játékok és kísérletek alapján. 

– Grafikonok, diagramok készítése ismeret szintjén, grafikonok, diagramok elemzése, 

összefüggések keresése. 

ÉRTÉKELÉS 

– A játék, a tapasztalatszerzés, a matematikai problémák szabatos megfogalmazására 

törekvés, mind a szóbeli értékelést helyezi előtérbe. 

– Elveit a pedagógiai program tartalmazza. 

FELTÉTELEK 

– A közös munka, közös tevékenység igen alkalmas a témában célul tűzött szemlélet 

formálásához.  

– Minthogy egyéni teljesítményt nem kívánunk a gyerekektől, érdemes mindvégig 

közösen, vagy csoportosan foglalkozni ezzel a gondolattal. 

– Magasabb osztályba lépés feltétele a követelmények teljesítése. 

MEGJEGYZÉS 

 Az emelt szintű matematikát oktató osztályban a teljesítési feladatok különböző, az 

alacsonyabb óraszámban matematikát oktató osztályokhoz képest több, és a logikus 

gondolkodást hatékonyabban fejlesztő feladatokkal egészülnek ki. Ezeket a*-gal jelöljük a 

fejlesztési feladatok felsorolása során. 
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A tanulók negyedik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

MATEMATIKA 

Számfogalma a tanult számkörben: biztos – bizonytalan - nem megfelelő. 

Az alapműveleteket: önállóan – segítséggel - segítséggel sem tudja elvégezni. 

Az összetett szám- és szöveges feladatokat: eszköz nélkül – eszközzel – 

hibátlanul – hibásan – önállóan – segítséggel - segítséggel sem oldja meg. 

A függvényekkel, sorozatokkal kapcsolatos feladatokat: önállóan – 

segítséggel - segítséggel sem oldja meg. 

A geometriai alakzatok felismerése, előállítása, tulajdonságaik 

megállapítása: biztos – bizonytalan - segítség nélkül – sikertelen. 

Fejszámolásban: gyors - lassú; pontos - pontatlan; 

 

 

  

 A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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KÖRNYEZETISMERET 

1-4. osztály 

 

 

 

 

1. ÓRATEV 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. OSZTÁLY 1 óra 37 óra 

2. OSZTÁLY 1 óra 37 óra 

3. OSZTÁLY 1 óra 37 óra 

4. OSZTÁLY 2 óra 74 óra 
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2. Célok és feladatok 

 

A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti 

érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, 

alkotóinak, jelenségeinek „felfedezésére”. Jól értelmezett, könnyen felidézhető, egyszerű 

kognitív műveletek végzésére alkalmas képzeteket alakítson ki a közvetlenül vagy közvetve 

megismerhető természeti és ember által létesített környezetről. Javítsa a tanulóknak a 

környezetük állapota iránti érzékenységét, alapozza meg a környezet értékeit tisztelő, azokat 

megóvni kész magatartásukat. Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi 

környezetükben, intse őket a veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra.  

Az oktatásnak – mind társadalmi mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

A környezetismeret tantárgy tanulása során a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük, majd – 

egyre táguló körben – távolabbi természeti és ember által létrehozott környezetük jellemző 

anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásával, valamint az emberek és 

környezetük kapcsolatával. Fedezzék fel a természet sokszínűségét, szépségét, és ébredjenek 

rá pótolhatatlan, értékes mivoltára. 

A tanítás-tanulás folyamatában elsősorban a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési környezete, 

majd hazánk értékeinek megismertetésére, megszerettetésére törekedjünk. Ezen keresztül 

segítsük olyan pozitív attitűd kialakulását, mely az élő és élettelen környezet megóvására, 

védelmére ösztönöz, erősíti a lakóhelyhez való kötödést, s ezzel a hazánkhoz és a 

nemzetünkhöz tartozás érzését alapozza meg.  

A tantárgy fontos feladata, hogy az elemi természettudományos műveltség megalapozása 

érdekében a tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez 

és a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges képességeit folyamatosan és 

rendszeresen fejlessze.  

Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotást mind személyes, mind közös, 

tevékeny tapasztalatszerzéssel készítse elő. Az egyszerű megismerési, tanulási módszerek 

megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával keltse fel – a gondolkodás fejlettségéhez 

illeszkedő mértékben – a természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata 

iránti igényt. 

Lakóhelyi környezetük megismerése során tanítsa meg a tanulókat elemi fokon tájékozódni a 

térben és az időben. Kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a 

vészhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása s ezzel a személyes 

biztonság növelése. Nyújtson ismereteket az anyag különböző formáinak érzékelhető 
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tulajdonságairól. Segítse észlelni és elemi szinten értékelni azok mennyiségi és minőségi 

változásait. Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alapozza meg önmaguk, valamint az élő és 

élettelen környezetük iránti felelősségérzetüket, segítse a környezeti harmónia létrejöttéhez és 

fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását. 

3. Fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a természettudományról, a megismerés módszereiről 

A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt. Érdeklődésének megfelelően 

jusson ismeretekhez a valóság megtapasztalásával, valamint különböző képi és szöveges 

ismerethordozók segítségével. Legyen képes a természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit és 

folyamatait észlelni és azokat elemi szinten megfigyelni, a természeti és technikai tárgyakkal, 

jelenségekkel összefüggő elképzeléseket megfogalmazni. Aktívan vegyen részt a 

megfigyelések elemzésével kapcsolatos megbeszélésen. Építsen előzetes ismereteire, tanítói 

segítséggel tájékozódjon egyszerű forrásanyagokból. Tanítói irányítással végezzen egyszerű 

kísérleteket, vizsgálatokat a természeti és technikai tárgyakkal, jelenségeinek, folyamatainak 

megfigyelésére. Ismerje fel a vizsgálódásokhoz, mérésekhez, kísérletekhez szükséges 

eszközöket, és használja azokat balesetmentesen. Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben 

előforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, a hőmérséklet és az idő 

mértékegységeinek használatában.  

Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú 

csoportosításában. Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen fogalmazza meg, 

és rajzban, írásban rögzítse. Értelmezze az egyszerű képi és szöveges információkat.  

Korának megfelelő nyelvi megformálással számoljon be megszerzett ismereteiről.  

Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi 

jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában. Vesse össze a természeti és az ember alkotta 

környezetről különféle módon szerzett ismereteit egymással, rendezze azokat különböző 

csoportok szerint. Vizsgálódásának eredményeit elemezze, értelmezze. 

Ismerje fel a környezetében előforduló vészhelyzeteket. Alkalmazza a tanultakat a 

mindennapi élet problémáinak megoldásában.  

Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az 

egészséges életkörülményeket. Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért, és 

ezért becsülje meg környezetének értékeit.  

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai 

példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és 

negatív hatásait a környezeti következmények tükrében.  

Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék 

meghatározóvá. 
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Tájékozódjon a biztonságot szolgáló szervezetek (mentők, tűzoltók, rendőrség, polgári 

védelem) munkájáról. Fejlődjön alkalmazkodóképessége vészhelyzetben (menekülés, 

segítségkérés). 

Tájékozódás az élő és élettelen természetről 

Érzékszervi megfigyelés segítségével szerezzen információkat a környezetében előforduló 

fontosabb élő és élettelen anyagokról. Felismert tulajdonságai alapján tudja csoportosítani 

azokat. Különböztesse meg a tárgyakat és anyagokat tulajdonságaik alapján és tudja ezt 

életkorának megfelelő nyelvhasználattal kifejezni. Ismerje fel a használati tárgyak anyagát, 

készítsen egyszerű használati tárgyakat. Fedezze fel – gyermeki elképzelésének megfelelően – 

az anyag szerkezeti tulajdonságait. Tapasztalat alapján ismerje fel a halmazállapotokat, a 

tudományos értelmezésnek megfelelően.  

Kísérletek kapcsán ismerkedjen az anyagok kölcsönhatásaival, figyelje meg az ebből adódó 

változásokat. Játékos tevékenységek keretében szerezzen tapasztalatot a hang, a fény, és a hő 

terjedésével kapcsolatban. Ismerkedjen a háztartásban előforduló energiahordozó és technikai 

eszközökkel és ismerkedjen meg a működésükkel kapcsolatos balesetforrásokkal.  

Legyen tájékozott arról, mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk egészséges 

fejlődéséhez. Tartózkodjék az élvezeti és kábítószerek kipróbálásától. Érdeklődjön az iránt, 

hogy mely anyagok szennyezhetik leggyakrabban a környezetét, mely anyagok, eszközök a 

háztartás leggyakoribb veszélyforrásai. 

Tájékozódás az időben és térben 

A tájékozódás alapját a természeti jelenségek megfigyelése képezze. Figyelje meg a ciklusok 

ismétlődését, a mozgásban megnyilvánuló állandóságot és változást, mutassa be azokat 

egyszerű példákon. Tájékozódjon a mindennapok időviszonyaiban. Figyelje meg a napszakok 

és évszakok változását. Szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi életünket 

meghatározó időtartamok becslésében. Saját tapasztalat alapján vegye észre az idő múlását, az 

élőlények - köztük saját maguk – változását, a változások szabályszerűségét, annak okait.  

Fejlődjön térérzékelése és térérzete az irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek 

becslésével, mérésével. A környezetében előforduló tárgyak méretét viszonyítsa saját 

testméreteihez, majd szabvány mértékegységekhez. Tájékozódjon a lakóhelyén, és annak 

környékén tudjon útbaigazítást adni. Térkép segítségével figyelje meg, hogy Magyarországon 

belül hol találhatja meg saját lakóhelyét. Ismerkedjen az őt körülvevő táj jellegzetességeivel, 

felszínének formáival, az ottani élőlények jellemző tulajdonságaival.  

Hasonlítsa össze lakóhelye tájképi sajátosságait más hazai tájakkal. Beszélgetés szintjén 

legyen fogalma a földön kívüli térségek létének felismeréséről, az égitestekkel kapcsolatos 

elképzelésekről. A hozott elemi információk és ismeretek gyűjtése alapul szolgáljon a 

tudományos kép formálására.  
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Információhordozók az ismeretek szerzésében 

Az érzékelést, mint alapvető információszerzést használja az ismeretek összegyűjtéséhez. 

Tudatosuljon benne, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, 

kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. Legyen tájékozott arról, hogy a természettel 

kapcsolatos ismereteit felkészültségének megfelelő könyvek, cikkek és a média segítségével 

is fejlesztheti, de sok téves nézettel is találkozhat. Fejlődjön elemző, kritikai képessége 

életkorának megfelelő kommunikációs helyzetekben. 

Fogalmazzon meg kérdéseket különböző információhordozó eszközökből szerzett 

ismereteiről. Érdeklődjön a tudósok munkája iránt. 

Emberismeret, önismeret, honismeret 

Aktívan vegyen részt az élet értelmezésére vonatkozó elképzelésekkel kapcsolatos 

beszélgetésekben. A születéssel, egyedfejlődéssel, öröklődéssel kapcsolatos elképzeléseit 

vitassa meg tanítójával és társaival. Ez alapul szolgáljon a tudományos nézetek későbbi 

közvetítéséhez. Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. 

Alkalmazza az egészségmegőrzés alapvető szabályait. Ismerje a korszerű táplálkozás, az 

egészséges életmód feltételeit. Ismerje fel, hogy a környezet állapota az ember egészségére is 

hatással van. Fogadja el a fogyatékkal élő embereket. Figyeljen meg emberi 

magatartásformákat és élethelyzeteket. 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit és vallási emlékeit, hagyományait. 

Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, 

megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi 

élet hagyományait, jellegzetességeit.  

Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a 

nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől 

elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok 

értékeinek hagyományainak megbecsülése.  

Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek otthona, a lakóhelye, a szülőföldje 

és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. A tapasztalatok 

összegyűjtése után képes legyen azokról beszélgetni, kérdéseket megfogalmazni, véleményt 

alkotni. Fejlődjön önismereti képessége, ismerje fel saját külső és belső tulajdonságait, tudjon 

azonosításokat és különbözőségeket megfogalmazni. Életkorának megfelelően ismerje hazája 

természeti és társadalmi adottságait, legyen tisztában azzal, hogy mit jelent a nemzet, haza, 

magyar fogalma. Gyűjtsön információkat a tananyaghoz kapcsolódóan híres emberekről.  
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4. 1. ÉVFOLYAM 

 

Évi óraszám:   37 óra 

Heti óraszám:  1 óra 

Részei:  

– Az iskola, iskolás gyermek 

– Az élő természetről 

– Az élettelen természetről 

– Testünk, egészségünk  

– Élőlény és környezete 

– Kiegészítő témakörök  

AZ ISKOLA, ISKOLÁS GYERMEK 

Óraszám: 4 óra 

Előzetes tudás: -  

Céljai:  

– A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, leírás, 

összehasonlítás, csoportosítás, mérés). 

– A térbeli tájékozódás fejlesztése.  

– A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és értelmezése, a 

jelekből álló információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése. 

– Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása.  

– A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése az iskolai 

környezetben. 

Fejlesztési követelmények: 

Helyes viselkedés és megfelelő öltözködés az iskolában (tanórán, különböző szabadidős 

foglalkozásokon, szünetben). 

Az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. Megszólításuk, köszönés, 

udvariassági formulák használata. 

Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az osztályteremben található tárgyak, bútorok 

megnevezése, jellemző tulajdonságaik összegyűjtése, csoportosításuk különböző szempontok 

szerint. 

Témakörök, tartalmak: 

– Mi a különbség az óvoda és az iskola között?  

– Mi van az iskolában?  

– Hogyan tájékozódunk az iskola épületében? 

– Az iskolai élet rendje. 
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– Kikkel találkozunk az iskolában?  

– Hogyan öltözködünk az iskolában? 

– Milyen élőlények vannak a tanteremben, az iskolában, az iskola udvarán? 

Értékelés:  

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés (főként dicsérő, megerősítő céllal). 

Szempontok: 

– a megfigyelés pontossága, 

– a szóbeli kifejtés színvonala (szókincs gazdagsága), 

– az aktivitás és a társas tevékenységek színvonala (együttműködni tudás a társakkal és 

a felnőttekkel, a feladattartás képessége). 

Kapcsolódási pontok: Technika és életvitel: helyes öltözködés 

AZ ÉLŐ TERMÉSZETRŐL 

Óraszám: 8 óra 

Előzetes tudás: - 

Cél: 

Az élő természet megismerését szolgáló elemi módszerek elsajátítása.  

Az élő és az élettelen összehasonlítása. 

Az élet értelmezésére vonatkozó gyermeki elképzelések felszínre hozása, ütköztetése más 

elképzelésekkel.  

A figyelem fejlesztése szempontokkal: 

– a rész-egész kapcsolatra, 

– az egyszerű összefüggésekre, 

– a természet meóvására vonatkozóan. 

A pozitív magatartás, helyes szokások formálása természetjárás közben. 

Az egészséges életmód szokásainak alapozása. 

A fogalomalkotás alapozása tapasztalatokkal, csoportosítással, az élőlények főbb típusai 

szerint. 

Fejlesztési követelmények: 

– A megismert lágyszárú és fásszárú növények fő részeinek felismerése (gyökér, szár, 

virág, levél, termés).  

– A megfigyelt állatok fő testrészeinek neve. 

– Az emberi test részeinek megnevezése. 

– Az élő és élettelen megkülönböztetése az életjelenségek alapján.  

– A környezet élőlényeinek megbecsülése és védelme. 
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– Környezetbarát magatartás és viselkedés. 

– Részvétel a növénygondozásban.  

Témakörök, tartalmak: 

– Növények közvetlen megfigyelése. (Növények a lakóhelyen, az iskola környezetében, 

az osztályteremben.) A növényápolás szabályainak megismerése, gyakorlása. 

– Állatok a lakásban, jellemző testfelépítésük, életmódjuk. Madarak a környezetben, 

madármegfigyelés, madárvédelem. 

– Az ember testrészeinek megfigyelése és megnevezése. 

– Az élőlények főbb jellemzői, életműködéseik és élettani igényeik.  

– A természet változása ősszel, télen, tavasszal és nyáron. 

– Minden tanítási egység előtt fontos a megfigyelésekre emlékeztető motivációs képpel 

vagy képsorral felidézni az élményeket. 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés és szóbeli értékelés (főként dicsérő, megerősítő céllal). 

Szempontok: 

– a megfigyelés pontossága, 

– a szóbeli kifejtés színvonala (szókincs gazdagsága), 

– az aktivitás és a társas tevékenységek színvonala (együttműködni tudás a társakkal és 

a felnőttekkel, a feladattartás képessége). 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: mondókák  

Kulcsfogalmak: élő, élettelen, növény, állat, életjelenségek 

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZETRŐL 

Óraszám: 7 óra 

Előzetes tudás: - 

Cél: 

– Elemi megismerési módszerek elsajátítása (megfigyelés, leírás). 

– Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak épületek képek közvetlen 

megfigyeléséből. 

– Az érzékszervek tudatos használata, tulajdonságok megállapítására.  

– Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek olyan kérdésekre.  

– Különböző anyagok (föld, víz, levegő, fém, fa) érzékelhető tulajdonságainak 

megismerése. 

– Az együttműködési szokások alapozása. 

– Időmeghatározó kifejezések használata: Pl. Amikor kicsi voltam… 

– Viszonyítások gyakorlása. 
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Fejlesztési követelmények: 

– A környezetben lévő tárgyak 3-4 érzékelhető tulajdonságának megnevezése. 

– Csoportosítás anyagok és tulajdonságok szerint. 

– A környezet tárgyainak megfelelő használata, a saját személyes tárgyak, és játékszerek 

tisztántartása.  

– Társas tevékenységben az együttműködés szabályainak megtartása, egymás 

tiszteletben tartása.  

Témakörök, tartalmak: 

– Tárgyak az iskolában, tulajdonságok megfigyelése. 

– Tárgyak az iskolától otthonig. ( A tárgyak funkciója, anyaga, a közlekedésben fontos 

tárgyak megfigyelése.) 

– Az anyag halmazállapotának megfigyelése (szilárd, folyékony, légnemű). 

– A víz különböző halmazállapotai. 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyeléssel, szóban. 

Szempontjai: 

– a megfigyelések pontossága, 

– a szóbeli kifejezés pontossága, 

– a rajzokról, jelekről való visszaolvasás. 

Kapcsolódási pontok: Matematika: távolságok, nagyságrendek, Vizuális kultúra: színek, 

formák 

Kulcsfogalmak: anyagok tulajdonságai, felhasználása 

TESTÜNK, EGÉSZSÉGÜNK 

Óraszám: 12 óra 

Előzetes tudás: Tájékozódás a testünkön, napszakok, táplálkozás 

Cél: 

– Az ember testfelépítésének megfigyelése, az egészséges életmód szokásainak 

alapozása. 

– Törekvés a szervezet számára szükséges egészséges táplálékok ismeretére alapozott 

megfelelő táplálkozási szokások kialakítása. 

– Az érzékszervek megismerése. 

– Az életműködés (mozgás, táplálkozás, légzés) szerepe a fejlődésben.  

– Az életjelenségekhez kötött életértelmezés fokozatos erősítése. 

– A helyes napirend és életrend. 

– Az időjárásnak megfelelő öltözködés jelentősége az egészség megóvásában. 
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– Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos táplálkozási 

szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe vételével. 

Fejlesztési követelmények: 

Az ember testrészeinek felismerése, megnevezése. 

– Az érzékszervek megnevezése, megóvásuk lehetőségeinek felsorolása. 

– Az egészséges életmód (a mozgás, táplálkozás és a pihenés szerepe). 

– A helyes napirend kialakítása és megtartása. 

– A rendszeres, nyugodt táplálkozás szerepének felismerése. 

– Élelmiszerfajták csoportosítása energiatartalmuk (magas, alacsony), illetve 

tápanyagtartalmuk alapján.  

– Példákon keresztül a helyes és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, 

italok felismerése, csoportosítása. A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly 

elérése/megtartása közötti kapcsolat felismerése.  

Témakörök, tartalmak: 

– Az emberi test, a növekedés és az egészség feltételei. 

– Az érzékszervek szerepe a tapasztalatgyűjtésben. 

– A növekedés és a fejlődés folyamata a megszületéstől az öregkorig (a jellemző 

változások megfigyelése). 

– Az egészséges életmód. 

– Napirend kialakítása és megtartása. 

– Miért leszünk éhesek?  

– Miért fontos a rendszeres étkezés?  

– Milyen élelmiszerekből érdemes csak mértékkel fogyasztani?  

– Mit érdemes csomagolni egy egész napos kirándulásra? 

– Mit kezdhetünk a maradék étellel? 

Értékelés: 

– Értékelés folyamatos megfigyelés alapján. Szempontjai megegyeznek a témakör 

követelményeivel. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: Mondókák testrészekkel; Matematika: Az 

előtte – utána folyamat 

Kulcsfogalmak: napirend, idő, ritmus, emberi test, egészségtudatos magatartás, élelmiszer – 

higiéné táplálkozási piramis, étkezési szabály 
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ÉLŐLÉNY ÉS KÖRNYEZETE 

Óraszám: 4 óra 

Előzetes tudás: - 

Cél: 

– Az élettelen és az élő természet kapcsolatának a tudatosítása. 

– Az élet tiszteletének erősítése, környezetvédő szokások alapozása. 

– A megismerési módszerek gazdagítása (az észlelési tapasztalatok rendezésével, 

összehasonlításával). 

– Ismerkedés a természet könnyen megfigyelhető ciklusaival. Ezek megfigyelése, az 

eredmények rögzítése. Az idő becslése, tájékozódás a mindennapok időviszonyaiban. 

A helyváltoztatás és az eltelt idő összefüggésével való ismerkedés. A mozgásban 

megnyilvánuló állandóság és változás tanulmányozása egyszerű példák segítségével. 

– A gondolkodás fejlesztése egyszerű összefüggések felismertetésével. 

Fejlesztési követelmények: 

– A napszakok, hónapok, évszakok nevének felsorolása. 

– Az időjárás legfontosabb összetevőinek megfigyelése, összefüggés az öltözködés és az 

időjárás között. 

– Az évszakok változása befolyásolja a növények és az állatok életét, erre vonatkozó 

megfigyelések példáinak felsorolása. 

Témakörök, tartalmak: 

– Az időjárás folyamatos megfigyelése. 

– Az évszakok időjárásának összehasonlítása. 

– Növények megfigyelése évszakonként. Állatok megfigyelése évszakonként. 

– Állatgondozás a helyi lehetőségek szerint. 

– Helyes öltözködés gyakorlása. 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyeléssel és szóbeli értékeléssel. 

Szempontok: 

– részvétel a megfigyelésben, 

– az adatok rögzítése, a rajzokról, jelekről való visszaolvasás szintje,  

– a gondozási feladatok ellátása. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: versek egyes állatfajokkal kapcsolatban. 

Ének-zene: az állatok farsangja, dalok állatokkal kapcsolatosan. 

Vizuális kultúra: állatok és növények, életközösségek ábrázolása. 
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Kulcsfogalmak: Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, 

táplálkozási kapcsolat. 

KIEGÉSZÍTŐ TÉMAKÖR 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 

– A közlekedés megfigyelése és a gyalogos közlekedés gyakorlása. 

– Az otthon és az iskola környezetében biztonságos tájékozódás elérése. 

– Megismerjék az iskolai élet legfontosabb szabályait, és megvitassák azok szerepét, 

jelentőségét. 

Fejlesztési követelmények: 

– Az utcai közlekedés megfigyelése, a biztonságos gyalogos közlekedés útvonalának 

megismerése. 

– A lakás és az iskola berendezésének összehasonlítása. 

– A tanulás feltételeinek megismerése (a tanterem berendezése, eszközei, demonstrációs 

és tanulóeszközök használata).  

Témakörök, tartalmak: 

– Tájékozódás az otthontól az iskoláig. 

– Az én otthonom- a lakás, a ház, a környezet (növények, állatok). 

– Az én iskolám- az iskola helyiségei, környezete (jellemző növények és állatok). 

– Iskolától otthonig- az útvonal, a közlekedés megfigyelése, a helyes közlekedés. 

Értékelés: 

Szóban, megerősítés és fejlesztés szándékával. 

Szempont: 

– a helyes közlekedés, 

– a szabályok megtartása, 

– a tájékozódni tudás. 

A kerettanterv az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti, ezért a 

következő tanévi fejlesztés feltételeit a 2. évfolyam végén határozza meg.  
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A tanulók első osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

A tanult napok, hónapok és az évszakok neveit: ismeri – nem ismer 

Néhány ház körül és erdőben élő állatot, növényt: meg tud nevezni – nem tud 

megnevezni 

A helyes tisztálkodás szokásait: ismeri – nem ismeri – alkalmazásukban 

bizonytalan 

Megfigyelései: pontosak – felületesek – pontatlanok 

Az összefüggések felismerésében: önálló – segítségre szorul 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók első osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

Megfigyeléseit, tapasztalatait szóban: önállóan ki tudja fejezni - kérdések 

segítségével tudja kifejezni - nem tudja kifejezni. 

A hét napjait, a hónapokat és az évszakok neveit: tudja - nem tudja. 

Élő és élettelen természet közötti különbséget: ismeri - ismeretei hiányosak - 

nem ismeri. 

Természetismeret tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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5. 2. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 óra 

Heti óraszám:    1 óra 

Részei: 

– Tájékozódás az iskolában és környéké 

– Az élő természetről 

– Az élettelen természetről 

– Testünk, egészségünk 

– Élőlény és környezete 

– Kiegészítő témakör 

TÁJÉKOZÓDÁS AZ ISKOLÁBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 

Óraszám: 4 óra 

Előzetes tudás: természetes hosszmértékek és léptékek 

Célok:  

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói magatartás 

megalapozása, erősítése. Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos 

üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés kialakítása az iskolai személyzet 

munkája iránt. Léptékek felismerése, becslés és mérés alkalmazása. 

Témakörök, tartalmak: 

– Az épületek karbantartásával, állagmegőrzésével kapcsolatos legfontosabb munkák az 

iskolában és otthon. 

– Hogyan jutunk el az iskolába? Mitől működik az épület? 

– Hosszmértékek. A fő világtájak megnevezése, elhelyezése. A földfelszín 

formakincsének elemei (hegy, völgy, domb, síkság, folyó, patak).  

– A helyi közlekedés.  

– Alaprajz, vázlatrajz. 

– Fűtőberendezések, világítás, szellőztetés, étkező-, raktár- és kiszolgálóhelyiségek 

szerepe az iskolában. 

– A fűtés lehetséges módjai. Energiaforrások a háztartásban. 

– A készülékek energiatakarékos üzemeltetésének módjai. 

– A közlekedés és az energiatakarékosság. 
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Fejlesztési követelmények: 

– Alaprajz készítése az osztályteremről, vázlat az iskoláról.  

– Útvonalrajzok készítése a lakhely és az iskola között.  

– Egy-egy konkrét példa összehasonlítása.  

– Becslés és mérés alkalmazása.  

– Az iskola elhelyezése a településen belül és annak térképén. 

– Az energiatakarékosság lehetséges megvalósítási módjainak keresése az iskolán belül. 

– Az állagmegőrzés, takarítás, karbantartás és a felelős használat jelentőségének 

felismerése.  

– Kapcsolat felismerése a használat intenzitása, a kopás, állagromlás és a karbantartási 

feladatok szükségessége, gyakorisága között. 

Értékelés: 

Szöveges értékelés szóban és írásban. 

Szempontok: 

– a megfigyelések pontossága, 

– a szóbeli kifejezés színvonala, 

– a csoportosítás alkalmazása 

Kapcsolódási pontok: Matematika: halmazok, rész-egész viszony, becslés. 

Vizuális kultúra: tájképek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fűtés, háztartási munkák, közlekedés, 

energiatakarékosság 

Kulcsfogalmak: Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség 

AZ ÉLŐ TERMÉSZET 

Óraszám: 12 óra 

Előzetes tudás: Növény, állat 

Cél: 

– A természeti környezet szépségeinek megismerése és védelme. 

– A megfigyelőképesség fejlesztése, az észlelés tudatosítása, szóbeli megfogalmazása.  

– A rész-egész kapcsolat felismerése. 

– Az összehasonlítás, mint elemi megismerési módszer alkalmazása. 

– Tájékozódás az egyszerűbb forrásanyagokban tanítói segédlettel. 

– A természeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő elképzelések 

megfogalmazása, az ezekkel kapcsolatos megbeszéléseken való részvétel. 

– Aktív környezetvédő tevékenység.  

– A természeti környezetnek, mint a világ védelmére szoruló részének értelmezése 
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Fejlesztési követelmények: 

– A természetjárás során környezetbarát magatartás.  

– Az élőlények tisztelete, szeretete. 

– Elemi szinten növény és állatgondozás. 

– Személyes tapasztalat környezetvédő tevékenységben. 

– Az erdő élővilágának felismerése. (Az erdő szintjei szerint élőlények, élőhelyek 

megnevezése.) 

– Egy lombhullató és egy örökzöld fa megnevezése. 

– A madár és az emlősállat testfelépítése, jellemző jegyeinek felsorolása. 

Témakörök, tartalmak: 

– Tanulmányi séta, megfigyelés az erdőben. 

– Az erdő növényei és állatai. 

– Az erdő szintjei. (avar, cserje, lombkorona.) 

– Vizsgálatok az erdőben (talaj, levelek, termések, madártollak, érdekességek).  

– Lombhullató és örökzöld fák (akác, fenyő). 

– Virágok, gombák, termések az erdőben. 

– Emlősök az erdőben. 

Értékelés: 

Szöveges értékelés szóban és írásban. 

Szempontok: 

– a megfigyelések pontossága, 

– a szóbeli kifejezés színvonala, 

– a csoportosítás alkalmazása, 

– az élőlények gondozása,  

– részvétel a környezetvédő tevékenységben. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: versek egyes állatfajokról 

Ének – zene: Állatok farsangja 

Vizuális kultúra: állat- növény életközösségének ábrázolása 

Kulcsfogalmak: életfeltételek, környezeti igény, természetvédelem, életközösségek, 

táplálkozási kapcsolatok 

 

  



 152 

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZETRŐL 

Óraszám: 6 óra 

Előzetes tudás: Anyagok megismert tulajdonságai 

Cél: 

– Elemi tudományos megismerési módszer, a mérés elsajátítása. 

– Megfigyelőképesség fejlesztése, adott szempontú megfigyelés. 

– Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

– Különféle anyagok felismerése, megkülönböztetése. 

– A kérdésfeltevés az alapos vizsgálat igényének kialakítása, fejlesztése.  

– Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata. 

– A munkaeszközök elemi szintű használata és megóvása. 

– A halmazállapotok bemutatása, tudományos értelmezéseknek megfelelő 

megkülönböztetése. 

– Halmazállapot-változások felismerése, besorolásuk a főbb típusokba. 

– Konkrét halmazállapot-változások során annak bemutatása, elemzése, hogy az 

anyagok nem tűnnek el. 

– A víz és tűz szerepe az ember életében.  

Fejlesztési követelmények: 

– A víz halmazállapotainak felismerése. 

– A tárgyak, anyagok, élőlények mérhető tulajdonságairól tapasztalatok gyűjtése. 

– A hőmérséklet, mint mérhető tulajdonság ismerete, hőmérő használata csoportban, 

illetve tanítói segítséggel. 

– A víz és a tűz szerepének ismerete az ember életében. 

Témakörök, tartalmak: 

– A víz halmazállapotainak megkülönböztetése. 

– A természetes víz és az ivóvíz vizsgálata. 

– A tiszta és a szennyezett víz, a víz szerepe az ember és az élőlények életében. 

– A víz, a levegő, a szél, a napfény a földi élet feltételei. 

– Időjárás folyamatos megfigyelése, az időjárásnak megfelelő öltözködés. 

Értékelés: 

Pedagógia Programban megfogalmazottak szerint 

Szempontok: 

– az időjárás önálló megfigyelése, 

– az adatok lejegyzése, 

– a különböző halmazállapotú víz felismerése, 

– a földi élet feltételeinek ismerete. 
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Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: versek, mesék a vízről 

Vizuális kultúra: víz megjelenítése különböző alkotásokban 

Kulcsfogalmak: halmazállapot, térfogat és tömegmérés, oldódás 

TESTÜNK, EGÉSZSÉGÜNK 

Óraszám: 8 óra    

Előzetes tudás: napszakok, táplálkozás 

Cél:  

– Az érzékszervek, izmok, csontok, belső szervek funkciója. 

– Az érzékszervek tisztántartása, testi higiénés szokások fejlesztése. 

– Az egészséges táplálkozás fontosságának belátása. 

– Az egészséges életkörülmények igénylése.  

– A testi fogyatékkal élő emberek elfogadására való tudatos nevelés. 

– Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése.  

– Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére. 

– Annak felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, magyarázata van. 

Fejlesztési követelmények: 

– A saját test élettani jellemzőinek ismerete, az életműködések változásának 

megfigyelése. 

– A testméretek megállapítása (magasság, tömeg, mellbőség, testhőmérséklet). 

– A helyes étrend ismerete, összeállítása.  

– Az érzékszervek funkcióinak ismerete, az érzékszervek védelme. 

– A gyorsétkezés előnyeinek és hátrányainak összegyűjtése, mérlegelése. 

– Az ételek tárolásával kapcsolatos alapvető szabályok megismerése és betartása.  

Témakörök, tartalmak: 

– A testem (testrészek, érzékszervek, a belső szervek). 

– A belső szervek megnevezése, felismerése a szertári modellen. 

– Érzékszerveim (megszagolom, megízlelem, megtapintom, látom, hallom). 

– Én is növök (a saját testméretek megállapítása, összehasonlítás az osztálytársak 

adataival). 

– A helyes táplálkozás (étkezések rendje, a helyes étrend, a gyümölcs szerepe). 

– Egészség, sport (a testmozgás, edzés, edzettség összefüggése az egészséggel).  

Értékelés: 

Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint 

Szempontok: 

– a testrészek, érzékszervek ismerete, funkciója, 

– a helyes testápolás szokásainak elsajátítása és önállósága, 
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– a helyes táplálkozás ismerete. 

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra: csendéletek gyümölcsökkel, ételekkel. 

Ének-zene: az étkezéssel kapcsolatok dalok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a főzés, illetve ételkészítés; az 

élelmiszerek, ételek tárolása; egészséges táplálkozás, étrend. 

Kulcsfogalmak: Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, 

étkezési szabály. 

ÉLŐLÉNY ÉS KÖRNYEZETE 

Óraszám: 4 óra 

Előzetes tudás: élő és élettelen megkülönböztetése 

Cél: 

– Annak felismertetése, hogy az élőlények csak környezetükkel szoros kölcsönhatásban 

képesek élni. 

– Az élőlények táplálkozása, mozgása, szaporodása, növekedése és fejlődése. 

– Az életjelenségekhez kötött életértelmezés fokozatos erősítése. 

– Különböző élőlények szaporodása, növekedése, mozgása, fejlődése. 

– A tudatos környezetbarát- és környezetvédő magatartás formálása (a környezetbarát 

életvitel). 

Fejlesztési követelmények: 

– A környezetben megfigyelhető élőlények érzékelhető tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

– Az élőlények táplálkozása, mozgása, szaporodása, növekedése és fejlődése. 

– Az élőlények életfeltételeinek ismerete. 

– Gondozási feladatok elvégzése. 

Témakörök, tartalmak: 

– Életjelenségek, az élőlények táplálkoznak. 

– Az élőlények mozognak, lélegeznek. 

– A szaporodás, növekedés és fejlődés. 

– Utódgondozás az állatvilágban (személyes tapasztalat vagy film alapján).  

– Kisbaba a családban (személyes tapasztalatokról élménybeszámoló).  

Értékelés: 

Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint  

Szempontok: 

– az életjelenségek ismerete, 

– a növekedés és fejlődés összefüggése,  
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– a mozgás különböző formáinak felismerése. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: versek, mesék állatokról 

Vizuális kultúra: állatok és növények életközösségének ábrázolása 

Kulcsfogalmak: életfeltétel, életközösség 

KIEGÉSZÍTŐ TÉMAKÖR 

Óraszám: 3 óra 

Előzetes tudás: település fogalma, „konyhakert” fogalma, zöldség - gyümölcs 

Cél: 

– A lakóhely megismerése. 

– Ismerkedjenek meg néhány helyi hagyománnyal, néhány történettel a lakóhely 

múltjából, továbbá a környék, a lakóhely természeti értékeivel. 

– A lakóhelyi és iskolai környezet szépítése, rendezése. 

– Elemi kertgondozási ismeretek elsajátítása. 

Fejlesztési követelmények: 

– Aktív részvétel a kerti munkákban. 

– Növénygondozás folyamatos gyakorlása. 

– Adatgyűjtés a településről („Öröm és Bánat térkép” elkészítése). 

Témakörök, tartalmak: 

– A táj, ahol élek (síkság, dombos vidék, hegyvidék jellemzői) 

– A környezet szépítése. 

– Kerti munkák az iskola udvarán. 

– Kertépítés az erkélyen, teraszon. 

Kapcsolódási pontok: Vizuális kultúra: zöldség- gyümölcs képi megjelenítése 

Kulcsfogalmak: hagyomány 

A következő tanév fejlesztési feltételei: 

– Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések 

alapján.  

– Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. 

– Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről.  

– Ismert témakörben megadott szempont szerint csoportosítson. 

– Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket. 

– Használja helyesen a napszakok nevét.  

– Sorolja fel az évszakokat és hónapokat helyes sorrendben.  

– Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit.  

– Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit.  
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– Tájékozódjon jól saját testén. Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő 

(előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket.  

– Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. 

– Ismertessen egyet a település hagyományai közül.  

– Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén.  
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A tanulók második osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága: kiváló – 

megfelelő – hiányos 

Megfigyelései: pontosak – felületesek – pontatlanok 

Az összefüggések felismerésében: önálló – bizonytalan – segítségre szorul 

A gyalogos közlekedés elemi szabályait: ismeri – nem ismeri; alkalmazza – 

nem alkalmazza.   

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók második osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

 

A természet jelenségei, értékei iránt: nyitott, érdeklődő - érdeklődését csak 

tanítói segítséggel lehet felkelteni - nem mutat érdeklődést.  

Megfigyelései: pontosak - többnyire pontosak - gyakran pontatlanok.  

A napszakok nevét: helyesen - nem helyesen használja.  

Az évszakokat: helyes sorrendben tudja - segítséggel tudja - nem tudja.  

A hónapokat: helyes sorrendben tudja - segítséggel tudja - nem tudja.  

A gyalogos közlekedés szabályait: ismeri - ismeretei hiányosak - nem ismeri.  

A helyes napirendet: tudja - segítséggel tudja - nem tudja. 

Természetismeret tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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6. 3. ÉVFOLYAM 

   

Éves óraszám: 37 óra 

Heti óraszám:    1 óra 

Részei: 

– Az élő természetből 

– Az élettelen természetből 

– Testünk, egészségünk 

– Élőlény és környezete 

– Kiegészítő témakör 

AZ ÉLŐ TERMÉSZETBŐL 

Óraszám: 18 óra 

Előzetes tudás: életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok 

Cél: 

– Az elemi tudományos megismerési módszer elsajátítása: a vizsgálat, elemi kísérlet. 

– Változások felismerése, azok fontosabb okainak megnevezése tanítói segítséggel. A 

különböző tárgyak, élőlények, jelenségek tanult jellemzőinek elemi szintű 

összehasonlítása, csoportosítása a megismert szempontok és saját elképzelések 

alapján. Egyszerű képi és szöveges információk, jelek értelmezése a megismert 

területeken. A vizsgált jelenségekkel kapcsolatos előzetes tudás számbavétele a 

tanulásban mindinkább tért nyerő megfigyelések, kísérletek végzése előtt.  

– A megfigyelőképesség fejlesztése, adott szempontú, szándékos, célra irányuló 

megfigyelési feladatok elvégzésével. 

– Az ok-okozati összefüggések felismerése, egyszerű következtetések levonása. 

– A természeti környezetnek, mint a világ védelmére szoruló részének értelmezése.  

– Annak fokozatos belátása, hogy az emberi tevékenység és maga az ember a természeti 

folyamatok szerves része.  

– Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formák kialakítása.  

– Önálló vélemény megfogalmazása eseményekről, jelenségekről.  

Fejlesztési követelmények:  

– Életközösség megfigyelése. Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. 

– A növényi élet elemi feltételeinek ismerete, egyszerű kísérlettel történő igazolása. 

– A víz és vízpart növény és állatvilágáról tapasztalatok gyűjtése.  

– Néhány állat testfelépítésének ismerete: hal, csiga, kagyló, szúnyog, szitakötő, béka, 

tőkés réce. 

– A gázlómadarak és úszómadarak jellemzőinek felismerése. 
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Témakörök, tartalmak: 

– Vizsgálódás a vízparton. Az élet feltételei. A vizekbe ömlő szennyeződések és ezek 

káros hatásai. A vízvédelem lehetőségei. 

– A víz virágoskertje: a hínáros. 

– A vízpart titokzatos világa: a nádas. 

– Vízparti fák. Növények megfigyelése vízparton. 

– A víz parányi élőlényei.  

– Csigák, kagylók, rovarok a vízben, hazai halaink.  

– A vízpart hangadói a békák. 

– A vízpart madárvilága. 

– Emlősök a vízparton.  

Értékelés: 

A Pedagógiai Programunkban meghatározottak szerint 

Szempontok: 

– A megfigyelések pontossága, 

– A tapasztalatok rögzítése, 

– Az együttműködés színvonala, 

– A vizsgálódáshoz használt eszközök használata, 

– A megismert állatok testfelépítése és életmódja közötti összefüggések ismerete. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: Szólás, mese, mondóka – állatokkal 

kapcsolatos 

Vizuális kultúra: életközösségek képi megjelenítése 

Kulcsfogalmak: életközösségek, növényi szerv, életciklus 

 AZ ÉLETTELEN TERMÉSZETBŐL 

Óraszám: 8 óra 

Előzetes tudás: saját település neve, környezete 

Cél: 

– A környék felszíni formáinak megfigyelése. 

– Az időjárás, a felszín, a vizek egyszerű változásainak megfigyelése. 

– A víz és a szél felszínformáló munkája. 

– A szél és a csapadék keletkezése. 

– Egyszerű szabályok, törvényszerűségek felfedezése. 

– Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. Segédkönyvek, 

gyermeklexikonok használata. A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 

Változások párkölcsönhatásokban. Mi változtat, mi változik, mi csökken, mi nő? 

– A folyó és állóvizek kialakulásának összefüggése a felszínnel és a csapadékkal. 
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Fejlesztési követelmények: 

– A fő világtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Az égtájak azonosítása a 

közvetlen környezetben. 

– Tapasztalatok gyűjtése folyamatos, irányított megfigyeléssel. 

– Felszíni formák felismerése és megnevezése. 

– A település földrajzi sajátosságainak megnevezése. 

– Az időjárási naptár összehasonlítása, egyszerű következtetések megállapítása.  

– A víz és a szél építő és romboló tevékenységére példák felsorolása. 

Témakörök, tartalmak: 

– A földfelszín formakincsének elemei (hegység, dombság, alföld, óceán, tenger, tó, 

folyam, folyó, patak).  

– Tanulmányi séta a felszín megfigyelésére. 

– Amerre a szem ellát. (A sík vidék jellemzői) 

– A víz felszínformáló munkája. 

– Folyók és tavak. A vizek haszna és védelme. 

– A víz tulajdonságai. 

– A víz körforgása. 

– A szél keletkezése és munkája. 

– Az emberi tevékenység felszínalakító, tájformáló hatása. 

Értékelés: 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint 

Szempontjai: 

– A jelenségek és folyamatok szóbeli bemutatása, 

– A megfigyelések helyes rögzítése, visszaolvasás a lejegyzett adatokból. 

– A felszíni formák felismerése és megnevezése, 

– A vizek felismerése és megnevezése. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: lakóhelyhez köthető értékek megjelenítése a 

szépirodalomban 

Ének – zene: népdalok hallgatása 

Kulcsfogalmak: Település, rész – egész viszony, Magyarország 
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TESTÜNK, EGÉSZSÉGÜNK 

Óraszám: 8 óra 

Előzetes tudás: testrészek ismerete, egészséges táplálkozás 

Cél: 

– A 6-10 éves gyermek életműködéseinek (mozgás, táplálkozás, légzés) jellemzői. 

– Az élettani igények, szükségletek kielégítésének helyes módja. 

– Az egészséges gyermek, a betegség tünetei. 

– Törekvés annak felismerésére, hogy a környezet állapota az ember egészségére is 

hatással van.  

– Az egészséges életkörülmények igénylése.  

– A testi fogyatékkal élő emberek elfogadására való tudatos nevelés.  

Fejlesztési követelmények: 

– Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. 

– A fertőzés megelőzési módjainak gyakorlása. 

– A saját test élettani jellemzőinek ismerete. 

– Az egészségestől eltérő állapot felismerése. 

– A légzésszám, pulzusszám, testhőmérséklet összefüggései. 

Témakörök, tartalmak: 

– Az egészséges életmód (táplálkozás, aktív és passzív pihenés, öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmozgás, lelki egészség). 

– A betegség (nátha, influenza, bárányhimlő) tünetei. 

– Egészség, sport (sportolás hatására a pulzusszám és légzésszám növekedése).  

– Óvjuk egészségünket! (az egészségvédelem módjai) 

– Mi idézheti elő a lázat és miért veszélyes? (a láz és hőemelkedés közötti különbség). 

– A leggyakoribb fertőző betegségek, a betegség jelei. 

– Táplálkozzunk helyesen! (A zöldség és gyümölcs szerepe a táplálkozásban.) 

Értékelés: 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint 

Szempontok: 

– a hőmérő használata, 

– a fertőző betegségek jellemző jegyeinek ismerete, 

– a helyes táplálkozás és a helyes étrend szempontjainak ismerete. 

Kapcsolódási pontok: Testnevelés és sport: a rendszeres testmozgás szerepe 

Magyar nyelv és irodalom: szólások, közmondások, mesék egészséggel 

és betegséggel kapcsolatban 

Kulcsfogalmak: egészség, betegség, gyógyítás, baleset 
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ÉLŐLÉNY ÉS KÖRNYEZETE 

Óraszám:2 óra 

Előzetes tudás: tájékozódás a térképen, település neve 

Cél: 

– Az élőlények egyszerű csoportokba sorolása a hierarchikus osztályozás igényének 

felsorolása. 

– A növény és állatvilág kapcsolatainak megfigyelése. 

– A szerv-, szervezet-, fajta-, fajszintekkel való ismerkedés példákon keresztül, 

megnevezések tanulása már ismert „egységekkel” kapcsolatban. 

– Szóbeli beszámoló a saját tapasztalatokról, gyűjtőmunkával szerzett ismeretekről.  

– A testfelépítés, életmód és élőhely összefüggése. 

– A növényvilág alkalmazkodásának megfigyelése. 

– A felszín és az ember életmódjának megfigyelése. 

Fejlesztési követelmények: 

– Összefüggések megállapítása egyéni és csoportos megfigyelések után. 

– Elemi ismeretek a növény- és állatvilág kapcsolatáról. 

– Az élet tisztelete és megóvása. 

– Együttműködés csoportban, a feladatok megosztásával. 

– Természetbúvár napló készítése. 

Témakörök, tartalmak: 

– Tavaszi séta a réten és a vízparton. 

– Növényfürkésző nap (adatgyűjtés, vizsgálatok). 

– Állatfürkésző nap (élőhelyek szerint tapasztalatgyűjtés és feldolgozás).  

– Tápláléklánc, táplálkozás a réten, a vízben és a vízparton.  

– Az ember felelőssége a természetes élőhelyek megóvásában és megtartásában. 

– A megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése konkrét példák 

alapján. 

– A szelektív gyűjtés és a tudatos fogyasztói magatartás szerepének felismerése az 

újrahasznosítás kapcsán, az újrahasznosításra gyűjtött példák alapján. 

– A rét, a víz és vízpart állatvilága (gyakorlás). 

Értékelés: 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint 

Szempontok: 

– a megfigyelések pontossága, 

– vizsgálatok az összefüggések megállapítására, 

– elemi vizsgálatokban az önállóság és az együttműködés. 
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Kapcsolódási pontok: Rajz: csendéletek, tájképek megjelenítése Magyar nyelv és irodalom: 

ismeretterjesztő szövegek olvasása  

KIEGÉSZÍTŐ TÉMAKÖR 

Óraszám: 1 óra 

Cél:  

– Legyen részese a tanuló érdekes kísérleteknek, környezeti-, érzékszervi tapasztalási 

játékoknak. 

– Ismerkedés az információk átadásának egyszerű módjaival, az érzékelés jelenségeivel, 

amelyek a kisiskolások előzetes tudásának segítségével megérthetők.  

Fejlesztési követelmények: 

– Vegyen részt a tanuló terepvizsgálatokon, egyszerű tanulókísérletekben. 

Témakörök, tartalmak: 

– Terepvizsgálatok, egyszerű tanulókísérletek a vízminőség megállapítására, a talaj 

tulajdonságainak rögzítésére, a hőmérsékleti jellemzőkre. 

– Iránymeghatározások, a fő és mellékvilágtájak szerinti tájékozódás gyakorlása. 

– Egyszerű eljárások a víz tisztítására. 

– Érdekes kísérletek, környezeti-, érzékszervi tapasztalási játékok.  

A következő tanévi fejlesztés feltételei: 

– A tanuló írásban rögzítse tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen 

megbeszélteknek megfelelő módon.  

– Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról.  

– Olvassa le helyesen a hőmérőt. 

– Használja helyesen a tanult mértékegységeket. 

– Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét.  

– Közvetlen környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra.  

– Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat. 

– Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.  

– Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb, jellemző élőlényfajt.  

– Sorolja fel az élőlények életfeltételeit. 

– Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek.  

– Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.  

– Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton.  

– Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat.  

– Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes 

épületeit.  

– Ismertessen egyet a település hagyományai közül.  

– Tudja útbaigazítani az idegent a lakóhelyén.  
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– Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére 

– Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti 

értékének ismerete.  
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A tanulók harmadik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

Az élő élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága: környezettudatos 

– jó – hiányos 

Megfigyelései: pontosak – felületesek – pontatlanok – irányítást igénylők 

Az összefüggések felismerésében: magabiztosak – bizonytalan – segítségre 

szorul.  

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

Javaslat:………………………………………………………………………. 
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A tanulók harmadik osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

Megfigyeléseit, tapasztalatait írásban vagy rajzban: kiválóan – jól - 

megfelelően ki tudja fejezni - segítséget igényel - nem tudja kifejezni. 

Megfigyelései: pontosak – felületesek - pontatlanok.  

Az élő és élettelen környezetről tanultakat: kiválóan – jól - megfelelően ismeri 

- ismeretei hiányosak. 

Természetismeret tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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7. 4.ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 74 óra 

Heti óraszám:    2 óra 

Részei 

– Az élő természetből 

– Az élettelen természetből 

– Testünk, egészségünk 

– Élőlény és környezete 

– Kiegészítő témák 

– Szabad felhasználásra 

AZ ÉLŐ TERMÉSZET 

Óraszám: 22 óra 

Előzetes tudás: életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok 

Cél:  

– A megismerési módszerek tudatos alkalmazása (megfigyelés, mérés, vizsgálat, elemi 

kísérlet).  

– A természethez való pozitív viszony fejlesztése. 

– Önálló tájékozódás a lakóhelyen és környékén.  

– Ésszerű magyarázatok keresése egyszerű természeti jelenségek okaira. 

– Önálló vélemény megfogalmazása jelenségekről, eseményekről. 

– Felelősségérzet fejlesztése a természet fenntarthatóságáért. 

– Néhány könnyen átlátható, megérthető a gyerekeket közvetlenül, a gyakorlatban is 

érintő, helyi környezetvédelmi problémával való foglalkozás. 

– Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formák kialakítása. 

Fejlesztési követelmények: 

– A gyermek ismerje és használja helyesen a növény fő részeinek elnevezését. 

Valóságos növényeken tudja megmutatni ezeket. 

– Tudja a közvetlen környezetében előforduló növények és állatok nevét, főbb 

jellemzőit.  

– Tudja, hogy a gyümölcsök és zöldségfélék fontos vitaminforrások. 

– Tudja megkülönböztetni a fásszárú és lágyszárú növényeket. 

Témakörök, tartalmak: 

– Tanulmányi séta a gyümölcsösbe. 

– Gyümölcsfák és terméseik. (alma, szilva, szőlő) 
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– Látogatás a piacon, a tanyán vagy a kertben. Az idényzöldségek, idénygyümölcsök 

felismerése, csoportosítása aszerint, hogy mely ehető növényi részt fogyasztjuk. 

Példák keresése magra, termésre. 

– Naptár készítése az idényzöldségekről és idénygyümölcsökről.  

– Tanulmányi séta a zöldségeskertbe. 

– Növények a zöldségeskertben. A paradicsom, a paprika, a sárgarépa, a petrezselyem, a 

káposzta és a vöröshagyma. 

– Növény fejlődésének megfigyelése. 

– Kertünk virágos növényei- a petúnia és a muskátli. 

– Gyomnövények. 

– Tanulmányi séta, állatok a tanyán (a ház körül). 

– Háziállatok, az állattenyésztés története, a háziállatok tápláléka (növénytermelés és 

állattenyésztés összefüggései).  

– A kutya és a macska. 

– Az egér. 

– A ház körül élő állatok: fecske és a veréb. 

– Példaállatok csoportosítása a tanult csoportok szerint (háziállat, haszonállat, vadon élő 

állat, illetve ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök). 

Értékelés: 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint 

Szempontok: 

– a gondolatok szabatos megfogalmazása, 

– önállóság a megfigyelésben, 

– a megismert növények és állatok pontos leírása, 

– a növények és állatok életéhez szükséges környezeti feltételek megnevezése. 

Kapcsolódási pontok: Magyar nyelv és irodalom: mesék, mondókák olvasása 

Vizuális kultúra: mesterséges életközösségek képi megjelenítése, 

zöldség és gyümölcs csendéletek 

Kulcsfogalmak: életközösségek 

AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET 

Óraszám: 16 óra 

Előzetes tudás: fővilágtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján 

Cél: 

– A tapasztalási képességek fejlesztése. 

– Segédkönyvek, atlaszok használata. A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.  

– A fogalomalkotás képességének alapozása. 

– A lakóhelyen és környékén való tájékozódás fejlesztése. 

– Világtájak felismerése a valóságban és térképen. 
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– A képi és szöveges információk elemzése. 

– Események, jelenségek, stb. időrendbe állítása. 

– Egyszerű térképek másolása kézi munkával. A térkép legfontosabb elemeinek 

felismerése: vizek, domborzati jelölések, államhatárok, települések. 

– Helyszínek modellezése: Pl. terepasztal, makett. 

– A szó használata nélkül konkrét rendszerek konkrét elemzése. 

– Az elemzett konkrét rendszerek vizsgálata során az elemek állapotaival, a 

változásokkal kapcsolatos előzetes tudás felszínre hozása, összegyűjtése. Ismert 

állapotok, változások, folyamatok elkülönítése, megnevezése, a rendszerek leírásában 

való használata. 

– Az anyag szerkezetével kapcsolatos gyermeki elképzelések feltárása, ezzel 

kapcsolatos beszélgetések.  

– Játékos ismerkedés egyszerű keverékekkel, oldatkészítéssel. 

Fejlesztési követelmények: 

– A gyermek legyen képes a természeti és technikai környezetről szerzett ismeretek 

összehasonlítására, rendszerezésére. 

– Legyen képes a környezetben előforduló élettelen anyagok tulajdonságainak 

megnevezésére. 

– Ismerje a környezetet szennyező anyagokat.  

– Tudjon példát mondani a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzésére. 

– Tudjon tájékozódni lakóhelyén. 

– Legyen képes a lényeges információk kiemelésére képről, ábráról és szöveges 

környezetből. 

– A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra rendszerében. Konkrét példák besorolása. 

– Egy tájegységgel kapcsolatban kutatómunka elvégzése: képek, történetek keresése. 

– Térképmásolás. Saját település megtalálása Magyarország térképén. Néhány 

jellegzetes magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresztül. Közös 

bemutató készítése a lakóhely kulturális és természeti értékeiről. A természeti és 

mesterséges fogalompár alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában. 

Témakörök, tartalmak: 

– Tanulmányi séta a lakóhelyen, tájékozódási gyakorlatokkal. 

– A térkép titkai. (jelek, jelzések a térképolvasás alapozása). 

– Tájékozódás Magyarország domborzati térképén. 

– Tájékozódás Magyarország megyéinek térképén. 

– Térképvázlat készítése a lakóhelyről. (A megismert térképjelek használatával). 

– Környezetvédelem, természetvédelem. 

– A védett értékek és területek természetvédelmi besorolása, természetvédelmi 

kategóriák. 

– A nemzeti parkok Magyarországon. 

– A környezetet szennyező források felderítése tanulmányi sétával a lakóterületen. 

– A megelőzés és védekezés lehetőségei. 
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– Magyarország nagy tájegységei. 

– Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb természeti és kulturális 

nevezetessége.  

– A lakóhely történetének néhány fontosabb eseménye és természeti környezete. 

– Közlekedési eszközök. Tömegközlekedés. 

– A vízi, szárazföldi és légi közlekedési eszközök. 

Értékelés: 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint 

Szempontok: 

– a tájékozódás színvonala, 

– a térképolvasás, 

– a fogalmak helyes használata,  

– a környezetvédelmi tájékozottság. 

Kapcsolódási pontok: Technika: közlekedés 

Magyar nyelv és irodalom: Magyarország értékei a szépirodalomban 

Ének – zene: Magyarországhoz köthető népdalok, zeneművek 

Kulcsfogalmak: rész - egész viszonya, távolságbecslés, térkép, település, tömegközlekedés 

TESTÜNK, EGÉSZSÉGÜNK 

Óraszám: 14 óra 

Előzetes tudás: testrészek ismerete, egészséges táplálkozás 

Cél: 

– Az ember főbb belső szervei működésének és funkciójának megismerése. 

– Az egészséges táplálkozás és a szabadlevegőn való rendszeres fizikai aktivitás 

szerepének ismerete a testi egészség megőrzésében. 

– Az egészséges életkörülmények igénylése. 

– Törekvés a szervezet számára szükséges egészséges táplálékok ismeretére alapozott, 

megfelelő táplálkozási szokások kialakítására.  

– Annak felismerése, hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van.  

– Egészséges, korszerű táplálkozásra nevelés. 

– A leggyakoribb betegségek tüneteinek meg- és felismerése. 

– A testi fogyatékkal élő emberek elfogadására való tudatos nevelés. 

Fejlesztési követelmények: 

– A gyomor, a tüdő és a szív szerepe a szervezetben. 

– Alapvető összefüggések az életmód és a szervezet egészségi állapota között. 

– A táplálékok fajtái és fogyasztásuk szabályai (tisztítás, tárolás, felhasználhatóság). 

– A szervezetre káros táplálékok és táplálkozási szokások. 

– Gyakran előforduló gyermekbetegségek neve, tüneteik felsorolása. 
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– A gyógyítók munkájának elismerése, tisztelete. Az egyes egészségügyi intézmények 

használatának megismerése. 

– A megelőzés szerepének felismerése. A mentők munkájának értékelése, tisztelete. 

Teendők, segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén. 

Témakörök, tartalmak: 

– A belső szervek: a szív, a tüdő, a gyomor. 

– Tápanyagok, táplálékaink fajtái, az egészséges táplálkozás elemi ismereti. 

– A szabadlevegőn tartózkodás és az egészséges testmozgás jelentősége az 

egészségmegőrzésben.  

– Gyakori fertőző gyermekbetegségek: himlő, kanyaró. 

– Életmóddal összefüggő betegségek: megfázás, torokgyulladás. 

– A fertőzés megelőzése és a betegápolás szabályai. 

– A betegség okai: fertőzés, örökletes betegség, életmód. 

– A gyógyítás. A körzeti orvos és a kórház feladatai. A gyógyszertár. A védőoltások 

szerepe. 

– Baleset: megelőzés, segélykérés, a mentők értesítése. A mentők munkája. 

Értékelés: 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint 

Szempontok: 

– Ismeri-e a tanuló a belső szervek szerepét az ember életműködésében, 

– Felismeri-e és képes-e megnevezni a tanult betegségeket, ismeri-e a tüneteiket, 

– Tudja-e, hogyan lehet megelőzni a fertőzés terjedését,  

– Ismeri-e a betegellátás elemi szabályait. 

Kapcsolódási pontok: Testnevelés: rendszeres testmozgás szerepe, stresszoldás 

Magyar nyelv és irodalom: szólások, közmondások, mesék egészséggel 

és betegséggel kapcsolatban 

Kulcsfogalmak: egészség, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték 

ÉLŐLÉNY ÉS KÖRNYEZETE 

Óraszám: 6 óra 

Előzetes tudás: Fő világtájak, tájékozódás, vázlatrajz alapján  

Cél: 

– Az élőlények három „felsőbb” nagy országához tartozó fogalmak (állat-növény-

gomba) kiszélesítése, az állat- és növény fogalom gazdagítása, a kezdeti gyermeki 

elképzelések meghaladása.  

– Az élőlények egyszerű csoportokba sorolása a hierarchikus osztályozás igényének 

felkeltése.  
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– A növények anyagcseréjével kapcsolatban kialakult gyermeki elképzelések 

feldolgozása alternatívák felállítása.  

– Elemi, alapvető tudományos módszerek önálló alkalmazása a megismerésben. 

– A természeti környezet megismerése és megóvása iránti igény fejlesztése. 

– A társakkal való együttműködés készségeinek fejlesztése. 

– A nemzeti tudat, a szülőföld szeretetének erősítése. 

– Néhány könnyen átlátható, megérthető a gyerekeket közvetlenül, a gyakorlatban is 

érintő, helyi környezetvédelmi problémával való foglalkozás. 

– Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselekvési formák kialakítása.  

– Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek olyan kérdésekre, mint: - 

mit jelent az, hogy magyarok vagyunk? 

Fejlesztési követelmények: 

– A térkép használata, következtetés a jelekből és a színekből a felszínre. 

– A lakóhely természetföldrajzi jellemzői és a lakóhelyen folyó gazdálkodás, életmód 

összefüggései között. (összefüggések keresése a természeti földrajzi tényezők és a 

gazdasági földrajzi tényezők között.) 

– Egyszerű rajzok, diagramok készítése.  

– A lakóhely és közvetlen környezete nevezetességeinek ismerete. 

– A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra rendszerében. Konkrét példák besorolása. 

– Egy tájegységgel kapcsolatban kutatómunka elvégzése: képek, történetek keresése. 

– Térképmásolás. Saját település megtalálása Magyarország térképén. Néhány 

jellegzetes magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresztül. 

Témakörök, tartalmak: 

– Hazánk tájainak vizsgálata a térkép segítségével, következtetések, személyes 

élmények. 

– A lakóhely megkeresése a térképen, a tapasztalatok és a jelek összevetésével 

következtetések levonása. 

– Természetvédelmi szempontok a lakóhely és környéke megóvásában. 

– A lakóhely nevezetességei, (a természetes és az épített környezetben), a környezetéről 

(tanulmányi kirándulással) tapasztalatok gyűjtése és rendszerezése. 

– A lakóhely múltja, jelene, jövője. 

– Felkészülés a lakóhely bemutatására (gyűjtemény, kiselőadás, riport stb.). 

Értékelés: 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint 

Szempontok: 

– a térképismeret, 

– a tárgyi tudás, 

– a szóbeli kifejezőképesség és tématartás. 
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Kapcsolódási pontok: Ének – zene: tájegységek népdalai 

Vizuális kultúra: népművészet, szimbólumok, tájegységek jelképei 

Magyar nyelv és irodalom: Magyarország értékeinek megjelenítése a 

szépirodalomban 

KIEGÉSZÍTŐ TÉMÁK 

Óraszám: 14 óra 
Előzetes tudás: Idő, napszak, évszak 

Témakörök, tartalmak: 

Kiegészítő témák: 

– A Föld alakja, ismerkedés a földgömbbel. 

– A Föld mozgásai. A Föld forgása. 

– A Föld keringése. 

– A Föld és bolygótestvérei. 

– Földünk éltetője a Nap.  

– Az ezerarcú Hold. 

– Történetek, hiedelmek a csillagokról. 

– Első lépések a világűrben. 

– Tájékozódás csillagképek alapján. 

– A Göncölszekér legendája. 

– Tájékozódás iránytűvel: a Föld mágneses tere, a mágneses vonzás, taszítás. 

A továbbhaladás feltételei 

– A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz 

kapcsolódó információkat.  

– Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon.  

– Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely 

környezetéből.  

– Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket. 

– Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok 

egészségkárosító hatásait. 

– Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a 

tanult élettani jellemzőket.  

– Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább. 

– Ismerje a domborzat jelölését a térképen.  

– Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén.  

– Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit.  

– Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét.  

– Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között. 

– Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket. 

– Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 
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A tanulók negyedik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

 

Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tudása: környezettudatos – 

alapos – hiányos 

Megfigyelései, kísérletei: pontosak – felületesek – pontatlanok – 

irányítást igényelnek. 

Az összefüggések felismerésében: aktív – magabiztos – bizonytalan – 

segítségre szorul.  

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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 Művészetek 

1 – 4. osztály 

 

1. ÓRATERV 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. OSZTÁLY 3 óra 111 óra 

2. OSZTÁLY 3 óra 111 óra 

3. OSZTÁLY 3 óra 111 óra 

4. OSZTÁLY  3 óra 111 óra 

ÖSSZESEN:      444 óra 

2. Óraterv-tantárgyi 

  

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Ének-zene 2 2 2 2 

Rajz-és vizuális 

kultúra 
2 2 2 2 

Dráma és Tánc   Tananyag beépítve az Ének-zene tantárgyba 
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3. Megjegyzés: 

A művészeti tantárgyakhoz további foglalkozások kapcsolhatók az ún. szabad órasávban a 

tehetséggondozás, vagy a speciális fejlesztés eszközeiként (pl. hangszeres zene, 

képzőművészeti vagy kézműves szakkör, társastánc, filmklub, népdalkör, helytörténeti 

csoport, stb.). 

A készség és képességfejlesztés a művészeti tantárgyakban elsősorban a tanulók 

tevékenységein keresztül történik (táncolnak, énekelnek, zenét hallgatnak, rajzolnak, festenek, 

báboznak, filmet néznek mintáznak, drámajátékot adnak elő stb.), ezért e tantárgyak 

tanításának sajátos vonása a műhelyjelleg, amelynek nem csupán térbeli, hanem időbeli 

feltételei is vannak! 

Ezeket a szempontokat az óraterv kialakításánál figyelembe kell venni, feltétlenül tiszteletben 

tartva, az alkotó-befogadó, kreatív tevékenységek időigényes lélektani folyamatának 

törvényszerűségeit! 

Az időkeretek rugalmas kezelése különösen a kisiskolások esetében nélkülözhetetlen!  

Bátran tegye meg a tanító, hogy a megkezdett alkotómunkát, játékot az adott pillanatban - 

akár az órarend átcsoportosításával is - hagyja befejezni, végigélni! 

A művészeti nevelés tantárgyi tartalmaiból bizonyos elemeket egymásba lehet építeni, de csak 

akkor, ha az egyes művészeti ágak eltérő sajátosságainak, tartalmainak megfelelő szakszerű 

fejlesztést továbbra is maximálisan biztosítjuk. Az összeépíthető elemekre a konkrét helyen a 

tantervek utalnak! A tervezést az érintett pedagógusoknak a tanmenetek szintjén, team-

munkában kell megoldaniuk!  

Például a tánc és dráma tartalmai az ének-zene, a testnevelés és az irodalom tananyagába 

építhetők, s a vizuális kultúra valamint a technika között is lehetséges kisebb átcsoportosítás. 

A mozgóképkultúra egyes elemei megjelennek a vizuális kultúra tantárgyában, más részeit 

pedig az irodalomban kell feldolgozni, amíg nincs mozgóképkultúra szakos felkészült tanára 

az iskolának 

4. Célok és feladatok 

 

A művészetek tanításának célja az általuk képviselt humanista értékek közvetítése, a 

gyermekek értékszemléletének, és hagyományörző magatartásának formálása, művészeti 

műveltségük, művészethez való viszonyuk alapjainak kiépítése. 

Feladata a tanulók esztétikumra nyitott, érzékeny megismerő, befogadó és alkotó 

képességeinek fejlesztése. 
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5. Követelmény 

Az egyes művészeti ágak tantárgyai a maguk sajátos - semmi mással nem pótolható - 

eszközeivel és módszereivel járuljanak hozzá a Nemzeti alaptanterv közös követelményeinek 

megvalósításához. A művészeti nevelés segítségével épüljenek ki verbális, zenei és vizuális 

„anyanyelvi” készségeik, alapképességeik. 

– Ismerjék a népművészet hagyományait, konkrét alkotásait, valamint a művészeti ágak 

kiemelkedő magyar alkotóit és műveiket. 

– Fedezzék fel a szűkebb-tágabb hazai környezet és kultúra értékeit, alakuljon ki 

tettekben, magatartásban is megnyilvánuló értékőrző beállítottságuk, 

cselekvőkészségük. 

– Mindezek által alapozódjon nemzettudatuk, épüljenek be személyiségükbe a nemzeti 

önismeret elemei. Az iskola iránti követelmény az Európához és a nagyvilághoz való 

kapcsolódás alapozása: el kell érni, hogy a művészet európai és Európán kívüli 

értékeinek megismerése által formálódjék a tanulókban az egyetemes emberi 

értékekkel való azonosulás képessége. 

– A művészeti nevelés segítségével ismerjék fel a tanulók, hogy az alkotás az ember 

egyik legnagyszerűbb képessége, s hogy a művészet az emberről szól és általa az 

egyes ember és az adott kor nagy kérdései fejeződnek ki. 

– Ismerjék a tanulók a művészettörténet nagy korszakait, kiemelkedő alkotásait, s 

mindezt tudják a történelmi időben elhelyezni. 

– Ismerjenek konkrét hazai és határainkon túli kortárs művészeti alkotásokat is. Korunk 

problémáiból következően kiemelt elvárás a környezeti nevelés erősítése: 

követelmény, hogy tanulmányaik befejezéséig formálódjon a tanulók felelősségérzete 

a természeti és az emberalkotta környezetért.  

– A személyes alkotói és befogadói élmények által alakuljon ki a tanulók értékvezérelt 

cselekvőkészsége, legyenek készek szűkebb környezetükért dolgozni, értékeit feltárni, 

ápolni. 

– Tudják és értékeljék, hogy a művészet megörökíti, felmutatja az emberi élet, a 

természet, a tárgyi és az épített környezet szépségét - rútságát. A kommunikációs 

kultúra terén az iskola fejlesztő munkájának eredményeként a tanulók legyenek 

képesek másokkal való kapcsolattartásra, információcserére, környezetükben való 

biztonságos tájékozódásra. 

– Sajátítsák el a tanulók a művészeti tantárgyak keretében a művészeti kommunikáció - 

a vizuális, a zenei, a tánc, a drámai művészeti ágak - nyelvi alapjait, jelrendszereit, 

legyenek gyakorlottak, jártasak az ilyen kifejezési és közlésmódok legjellemzőbb 

formáinak felismerésében, olvasásában és alkalmazásában. 

– Képességeiket a művészeti kommunikáció mellett a köznapi, a műszaki és a 

tudományos információcserében is kamatoztassák. Testi és lelki egészségük 

megőrzése érdekében alakuljon ki a gyermekekben, a fiatalokban az egészséges, 

harmonikus életre való készség és igény. 

– Legyenek a tanulók nyitottak a látott, hallott műalkotások tartalmi átélésére, 

átérzésére, legyen igényük, vágyuk, érzelemviláguk, lelki életük ilyen élményekkel 

való gazdagítására. A tanulásra vonatkozó követelményeknek megfelelően alakuljon 
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ki bennük az önálló, permanens ismeretszerzés képessége és igénye, az ehhez 

szükséges alapvető készségek, jártasságok rendszere. 

– A tanulók hallási, tapintási, látási, mozgási érzékelő és észlelő képességei 

adottságaiknak megfelelően fejlődjenek a különféle művészeti jellegű alkotó-befogadó 

tevékenységek által. A művészeti nevelésben elsajátított megfigyelő, elemző, 

értelmező, megismerő alapképességeket a tanulásban és életük más területein önállóan 

is tudják alkalmazni. A pályaorientációval kapcsolatos követelmény, hogy az iskola 

befejezéséig alakuljon ki a fiatalokban a pályaválasztáshoz, a pályamódosításhoz s a 

helytálláshoz szükséges képességek rendszere.  

– A művészeti tantárgyak által fejlődjék a tanulók alkotóképessége, kreativitása, 

improvizációs, tervező, kivitelező és önellenőrző képessége. 

– Az egyéni és közösségi alkotásokban, produkciókban szerzett önismeretre 

támaszkodva legyenek a gyermekek tisztában adottságaikkal, tudják alkotói 

szándékaikat irányítani, tetteiket, döntéseiket megfontolni és szükség estén korrigálni. 

– Elképzeléseiknek, alkotói ötleteiknek megvalósításhoz rendelkezzenek a szükséges 

teljesítőképességgel és kitartással. Valamely művészeti ág területén jelentkező 

adottságukat, tehetségüket tudják a továbbtanulás során figyelembe venni, 

felhasználni. 

6. Tartalom 

A művészetek tananyagának közös vonása a művészi kommunikáció alapformáinak, 

szabályszerűségeinek, kifejezésmódjainak megismertetése és elsajátíttatása az élmények 

személyessége, az egyéni és közös átélés, a tapasztalatokat nyújtó alkotó tevékenységek, a 

műalkotások elemzése által a művészeti ágak sajátos ismeretein, a természetben és a 

környezetben átélhető esztétikum felfedező megismerésén keresztül. 

A művészeti ágak tantárgyai megismertetik a tanulókat a kiemelkedő hazai és egyetemes 

zenei, mozgásművészeti, drámai, vizuális művészeti, mozgóképi alkotásaival. Tanítják a 

művészeti ágak történetének nagy korszakait, közvetítik a népművészet hagyományait, 

lehetőséget adnak a kortárs művészeti alkotásokkal való találkozásra is. 

Sajátos eszközeikkel, tevékenységeikkel sokoldalúan fejlesztik a tanulók verbális, vizuális, 

kinesztetikus és gesztusbeli kommunikációs alapképességeit, mindennél intenzívebben 

fejlesztik személyiségüket, gazdagítják érzelemvilágukat. 
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7. Értékelés 

A művészeti tantárgyak tanulása során nyújtott tanulói teljesítményeknek több rétege van: 

– a személyes, egyéni alkotás, produktum (éneklés, furulyázás, szöveges előadás, 

táncolás, festés, műalkotás felismerése, elemzése szóbeli beszámolók, improvizálás, 

konkrét feladat megoldása, a tanultak visszaadása, stb.), 

– közös produkcióban való részvétel (közös éneklés, bábelőadás, kollektív alkotás 

készítése, iskolai kiállítás rendezése, kórusmunka), 

– közreműködés versenyeken, pályázatokon, ünnepi alkalmakon, 

– az adott tantárgyi teljesítményt mérő tesztek, felmérések, ellenőrző feladatok 

megoldása, 

– az alapműveltségi vizsgán való teljesítmény. 

A művészeti tantárgyakban a minősítés egyrészt szóban vagy írásban, másrészt az előbbire 

épülő, a szóbeli értékelést mintegy summázó érdemjegy adásával is történhet. Vonatkozhat ez 

az egyéni és a közös produkcióra, teljesítményre, eredményre egyaránt. 

A megítélés minden esetben a tanulók személyiségének, a magunk fejlesztőmunkájának, 

valamint a tanterv elvárásainak összevetésével, a fejlődés mértékének, a teljesítmény 

pozitívumainak megállapításával történik. Az értékelésben megnyilvánuló nevelői 

számonkérés fokozatait és mértékét a gyermek adottságaiból és életkorából következő 

eltérések, a tanulók szorgalma és a magunk pedagógiai teljesítményei szabják meg.  

A művészeti tantárgyakban az értékelés legfőbb viszonyítási alapja mindenkor a tanulónak 

önmagához mért, a nevelő által toleranciával kezelt haladása, fejlődése. 

8. Feltételek 

Pedagógusszükséglet: A művészeti nevelés tantárgyait az 1-4. évfolyamban csak tanító 

láthatja el.  

Az egyes művészeti tantárgyak tananyagának adott részeit egyidejűleg - csoportbontással - két 

különböző szakkollégiumot végzett tanító vagy szaktanár is elláthatja (az epochális időrend 

sajátos lehetőségeként!). 

Speciális igény: Szaktantermek 

A tanulók közös és csoportos tevékenységéhez nélkülözhetetlen tér, a szemléltető és 

munkaeszközök, felszerelések, anyagok praktikus tárolása, a műhelyjellegű munka biztosítása 

érdekében az iskolai gyakorlatban már jól bevált szaktantermek működtetését javasoljuk. 

Az 1-4. évfolyamra is érvényes, hogy amennyire ez csak lehetséges, legalább a rajzteremben a 

kisiskolások is dolgozhassanak  

A művészeti tantárgyak tanításának tárgyi feltételeit részben a tantárgyi programok 

tartalmazzák, itt a legfontosabbakat soroljuk fel (megadva így a fejlesztés irányát is!) 
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Berendezés, felszerelések: 

– nagyméretű, krétával irható falitábla 

– mozgatható, átrendezhető tanulóasztalok (rajzasztalok) 

– tárolóhelyek (zárható szekrények) 

– szemléltetési, munkabemutatási, kiállítási installációk (tablók, paravánok, tárlók) 

Szemléltetőeszközök: 

– diapozitívok, diasorozatok 

– oktatótáblák, faliképek, poszterek, reprodukciók 

– művészeti kézikönyvek, lexikonok, albumok 

Vetítőeszközök: 

– diavetítő hosszabbító zsinórral 

– nagyméretű, festett fehér falfelület vagy vetítővászon 

– írásvetítő, TV és video 

– fényt át nem eresztő sötétítőfüggönyök 

– magnetofon, hanglemezek, kazetták 

– kottaállványok, kottatábla 

Anyagok, szerszámok, hangszerek 
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9. Ének-zene 1-4.osztály 

Évi óraszámok:  1. évfolyamon 78 óra 

                2. évfolyamon 78 óra 

                   3. évfolyamon 78óra 

                   4. évfolyamon 78 óra 

Fejlesztési célok 

– Zenei reprodukció  

– Zenei befogadás 

Kulcskompetenciák fejlesztése az ének-zene tantárgyi órákon 

Anyanyelvi kommunikáció 

A verbális önkifejezés képességének fejlesztése: 

– Az egyéni érzések megfogalmazása a dalok hangulatáról. 

– Véleményalkotás a zenehallgatási anyagokról. 

– Az új dal, ritmus tanulásakor felmerülő problémák értelmezése. 

– Fogalommagyarázat. 

Helyes kreatív nyelvhasználatra nevelés: 

– szókincsbővítés a dalok szövegeinek értelmezésével, a régies szavak jelentésének 

magyarázatával.   

Matematikai kompetencia 

Logikus gondolkodás fejlesztése: 

– Új ritmusértékek megismerése a már ismert ritmusok felhasználásával. 

A viszonyítás képességének fejlesztése: 

– A ritmusértékek megtanulásának alapja az egymáshoz való viszonyítás 

– Tájékozódás a vonalrendszerben 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A társadalomban való hatékony, építő részvétel szükséges viselkedési formák alakítása, 

egyéni felelősségvállalás. 

– A csoportban való énekléshez minden egyénre szükség van, mindenki fontos szerepet 

tölt be. 

Konfliktusmegoldó képesség fejlesztése: 

– Példamutatás a tanórákon előforduló konfliktusok helyes megoldására. 

A nemzeti identitás kialakítása, megőrzése: 

– A magyar népzene és műzene, a népszokások megismertetésével. 
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Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Kezdeményező magatartásra nevelés: 

– A tanórai légkör lehetővé teszi a gyermek számára a kérdezést, mellyel a saját 

érdeklődését követve ismerheti meg az ének- zene tantárgy részterületeit. 

Kreatív gondolkodásra nevelés: 

– Saját ritmus és dallam kitalálása adott szóra, szavakra. 

– Saját szöveg írása egy megadott ritmusra vagy dallamra. 

Kockázatvállalás: 

– Az együtténeklés kockázat, ha valaki elrontja, elronthatják mások is. 

Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

– Az érzések kreatív kifejezőképességének fejlesztése: 

– A hallott zene által keltett érzések kifejezése mozgással, rajzzal. 

– A hangerő, hangszín használata különböző hangulatú daloknál. 

– Érzelmek kifejezése testbeszéddel éneklés közben. 

Az esztétikai érzék fejlesztése: 

– Az értékes műalkotások megismertetésével a zenei ízlés formálása, a zenei 

ítélőképesség fejlesztése. 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait különös tekintettel a 

népdalokra, népi gyermekjátékokra. A dalok szövegein keresztül ismerjék meg a szülőföldet, 

a magyar nemzet értékeit. 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 zenei kultúráját. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában.  

A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták 

közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. Ezen belül is a zene, a dal, az ének 

személyiségformáló szerepének felismertetése, a személyiségbe építése. 
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A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A zenei önkifejezés eszközét használva ösztönözzék a pedagógusok a tanulókat 

az elmélyülésre, ismertessék meg a zene nyugtató, stresszoldó hatásait.  

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A  médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

kritikai beállítódás kialakítása a szép és igényes zene iránti igény felkeltése, a megjelenő 

zenei anyagok közötti tudatos szelekció. 

Cél 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés, 

zenehallgatás. A zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei gyakorlatok 

segítségével sajátítják el. 

– Gyermek- és játékdalok, népszokásdalok, egyszerű kánonok közös éneklése. 

– A csoport egységes, szép, közös énekének kialakítása. 

– A tanult dalok éneklése egyenletes lüktetés mellett dallamritmus és könyű osztinátó 

kísérettel kottából és emlékezetből. 

– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól kezdve a 

klasszikus zenei szemelvények száma növekszik. 

– A zenei memória folyamatos fejlesztése a dalok és a meghallgatott zenei témák 

emlékezetből való éneklésével. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a 

tanulók a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek 

legyenek újat alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése 

szempontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és 

összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos 

használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát, 

kreativitását és zenei fantáziáját. 

– A kisiskoláskor játék-, mozgás-, ritmus-, és társas együttléttel kapcsolatos igényének 

kielégítése. 

– A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív 

tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, 
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polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei 

jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül. 

– A zenei írás-olvasás készségeinek és a reprodukció képességének fejlesztése.  

Felismerő kottaolvasás 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják 

meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A 

zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a 

zeneértés alapozza meg. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  

– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még 

nem tudják megfejteni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás 

folyamatában. 

– A pentatónia dallamfordulatainak felismerése dalokban. 

Zenei befogadás  

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

– A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható 

megismerését segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és 

intellektuális befogadás egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák 

fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás 

során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei tapasztalatokat – 

szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább különbséget tudnak 

tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) és a háttérzene 

fogyasztása között. 

– A hang tulajdonságainak megfigyelése, tapasztalatgyűjtés a hangmagasságról, 

hangszínről, időtartamról, a hangerőről. 

– A belső hallás fejlesztése a dalok felismertetésével, a hangközök megfigyeltetésével. 

Az emberi hang színeinek és a hangszerek hangszínének megkülönböztetése. 

– Egyszerű zenei formák megfigyelése. 

– Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi 

értékű zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott 

zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a 

figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó 

tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább az elmélyült 

figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szorosan 

összekapcsolódik. A mozgás és a zenei élmény kapcsolata lehetőséget ad a zenei 

jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésére is.  

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének 

megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán 

legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a 

generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből 

fejlődik ki. 

– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát 

befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal 
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forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás 

megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásainak, például 

funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfogadását és pozitív 

értékelését. 

– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, 

karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, 

másodsorban pedig a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és 

hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel 

és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 

– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. 

Zenehallgatás 

– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei 

ízlését formálja. 

– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehetőleg 

teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciáját, s 

elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. A műalkotás 

egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányítják a figyelmüket. 

Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak megvilágítása érdekében 

fontos, fokozottan kell figyelni arra, hogy a szempontok ne tereljék el a tanulók 

figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 

– Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a tanulókat 

a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevételével a 

kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és műfajok teljes 

spektrumából válogatunk.  

– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedjünk 

DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei műfaj 

megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó zenei 

érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók életük 

folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az értékes művek 

hallgatására. 

– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a 

rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei információk 

gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott 

korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészített, az 

órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextusát, majd az 

azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények feldolgozását. 
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Követelmény 

A tanterv tanításának végére elérendő specifikus követelmények: 

– Az ének-zene tanulása képessé teszi a gyermeket a dalok hangulatának megfelelő 

éneklésre, a gyermekjátékdalok játékának eljátszására. 

– Tudja a dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói irányítással. 

– A megismert relációkat a gyakorolt dalokban felismeri és kézjelről, betűről, kottáról 

képes reprodukálni. 

– A dalritmust felismeri és tanítói irányítással lejegyzi. 

– Önállóan felismeri a vokális és hangszeres zenei hangszíneket. 

– A megismert ritmikai, dallami elemekkel képes improvizációs gyakorlatokra. 
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10.   1.évfolyam 

Évi óraszám: 78 óra  

Cél  

Zenei reprodukció  

– Az éneklés megszerettetése. 

– Helyes levegővétel testtartás, hangképzés, kifejező artikuláció éneklés közben. 

– Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással.. 

– Pontos dalindítás helyes ritmusban, megadott tempóban. 

– Helyes éneklési szokások kialakítása. 

– Közös játékhoz és mozgáshoz kapcsolva a dalok átélt éneklése. 

Felismerő kottaolvasás  

– A zenei írás olvasás alapjainak megismerése a dalok ritmikai és dallami 

megfigyelésével. 

– A zenei írás-olvasás előkészítése. 

– A magas és a mély hangok megkülönböztetése. 

– A hangok relációjának megfigyelése. 

– Dallamfordulatok felismertetése gyakorolt dalokban. 

– Éneklés közben a mérsékelt tempó, a gyorsabb, lassabb, a dinamikai erők: halk, 

közepes, erős érzékeltetése. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése  

– A dalok ritmusának érzékeltetése. 

– Az egyeletes lüktetés érzetének kialakítása. 

– Ritmusérzék fejlesztése a mérőütés és a dalritmus megkülönböztatésével, 

összehasonlításával. 

– A rövid és a hosszú hang képzetének kialakítása. 

– Hangsúlyos és hangsúlytalan megkülönböztetése. 

Zenehallgatás 

– Rövid műzenei részletek megfigyelése . 

– Élő zenei bemutatásra, a tanító énekére való figyelés. 

– A hangszínek hangszerek, tempó, dinamika megfigyelése és megkülönböztetése. 

– Gyermek, női és férfi énekhangok felismerése. 

– Az énekkari és zenekari hangzás megfigyelése. 
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Követelmény 

Zenei reprodukció 

– Tudja az osztály közösen énekelni a tanult dalokat, egységes hangszínnel és helyes 

levegővétellel. 

– Legyen képes az osztály a gyermekjátékdalok játékait eljátszani. 

– Tudjon a gyermek 10 dalt könyv nélkül énekelni társaival. 

– Felismerő kottaolvasás  

– Ismerje fel a gyermek a gyakorolt dalok jellemző motívumait. 

– Tudjon különbséget tenni a megismert hangok betűjele és kézjele között. 

– Legyen képes az osztály tanítói segítséggel a dalok azonosítására jellemző motivumok 

alapján. 

– Tudják énekelni a szó-mi, szó-mi-lá, lá-szó-mi dallamfordulatokat kéz és betűjelről. 

– Legyenek képesek dalmotívumot kottába jegyezni tanítói segítséggel. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése  

– Tudjon a gyermek egyenletes mérő ritmus adni dalokhoz, ritmusgyakorlatokhoz. 

– Tudja hangoztatni a rimusjeleket, ismerje fel a jellemző ritmusmotívum után a 

gyakorolt dalokat. 

– Legyen képes az osztály a tanult ritmusképletek reprodukciójára, folyamatos 

hangozatására. 

– Tudják a negyed és nyolcadpár változatait lejegyezni.  

– Ismerjék fel a hangsúlyos és hangsúlytalan hangokat. 

– Értsék és alkalmazzák az ütemmutatót, az ütemvonalat, a zárójelet és az ismétlőjelet. 

Zenehallgatás 

– Legyen képes az osztály néhány percig adott szempontú megfigyelésre és 

zenehallgatásra. 

– Ismerjék fel a női hangot, a gyermekhangot, a férfihangot, a kórust, a zenekart, a 

zongora, a furulya és a metallofon hangját. 

Tartalom 

Éneklés 

Dalanyag: 

Tüzet viszek.., Esik az eső.., Kék selyemkendő.., Hajlik a megyfa.., Szólj síp, szólj.., Gólya , 

gólya gilice.., Én kis kertet kerteltem, Ég a gyertya, ég.., Mit játszunk?, Án, tán ditijom,,, 

Kirje, kirje, Kis karácsony.., Húzz, húzz Katica.., Cicuskám kelj fel!, Körtéfa.., Csip, csip 

csóka.., 

Bújj, bújj zöld ág.., Kis kacsa fürdik..,Gyertek lányok.., Iglice szívem, iglice.., Éliás, Tóbiás.., 

Aki nem lép egyszerre.., Hol, hold fényes lánc..,Fehér liliomszál.., Recse,recse pogácsa.., 

Hová mégy te.., Kis kece lányom.., 

 



 190 

Felismerő kottaolvasás  

– Az éneklési készség fejlesztése (aktív hangterjedelem c’ és c” között). 

– Dalrészletek megfigyelése. 

– A magas és a mély hang megkülönböztetése. 

– A dallamfordulatok felismertetése ismert dalokban. 

– A szó-mi hangok megfigyelése és tudatosítása, kéz és betűjelének ismerete, 

elhelyezése a vonalrendszeren. 

– Azonos dallamfordulatok éneklése kézjel, betűjel és kottakép segítségével. 

– A szó-mi-lá dallamfordulat megfigyelése, a lá hang tudatosítása, jelének begyakorlása. 

– Tájékozódás a hangok világában a sz-m-l, l-sz-m-d, sz-m-d dallamfordulatok 

felismerése dalokban, a dó tudatosítása, reprodukciója kézjelről, betűjelről és elemzés 

után hangjegyről. 

– A l-sz-m-d dallamhangok megfigyelése jellemző motívumokban. 

– A hangok neve, kézjele, elhelyezése a vonalrendszerben. 

– A megismert dallamhangok éneklése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről (különböző 

dó-helyekkel -vonalra, vonalközbe való elhelyezéssel). 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése  

– Az egyenletes mérőütés és a dalritmus különségének megfigyeltetése 

– Dalok felismerése jellemző ritmusmotívumok alapján. 

– Egyenletes lüktetés és a negyed, nyolcadpár tudatosítása. 

– Ritmusírás és ritmusalkotás.  

– Ritmikai elemek begyakorlása a negyed, nyolcadpár értékei, jelei és szüneteik. 

– Ütemmutató, ütemvonal, záróvonal jelentése. 

– Ismétlőjel megfigyelése dalénekléshez kapcsolódóan. 

– Dalritmus reprodukciója a megismert jelekkel, mérő és gyakorlónév segítségével. 

– Egyszerű kétszólamú ritmusgyakorlatok. 

– A tanult dalok gyakorlása játékukkal együtt, ritmikus mondókákkal, a dalritmust 

kifejező mozgásokkal kísérve. 

– Éneklés közben ritmusosztinátó alkalmazása 

– Kettes ütemek alkotása, ezekben a begyakorolt dalok ritmusképleteinek, 

ritmusmotívumainak alkalmazása. 
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Zenehallgatás 

– Különböző hangszínek megfigyelése a közvetlen környezetben. Zörejek és 

dallamhangok megkülönböztetése. A hangszerek hangszínei (zongora, furulya, 

metallofon). 

– Az otthon hangjai (A konyha, a háztartási gépek, a fürdőszoba hangjai). 

– Az utca hangjai. (Járművek, emberi hangok, tempóváltásokkal járó hangjelenségek). 

– A baromfiudvar hangjai (Tyúkok, kiscsibék, pulykák).  

– Állathangok a zenében: Muszorgszkij: Kiscsibék tánca, Saint-Saens:Állatok farsangja, 

A pulykák-Kaláka együttes, Állathangok Prokofjev: Péter és a farkas c. művében. 

Értékelés 

A követelményben megjelöltek szerint, folyamatos megfigyelés alapján rendszeresen szóban, 

szövegesen a jó teljesítményt megerősítve sok dicsérettel. 

Szempontok:  

– a közös éneklésben való részvétel,  

– a játék ismerete,  

– a járás tempójában való éneklés,  

– a ritmikai motívumok felismerése és reprodukálása önállóan, lejegyzése tanítói 

segítséggel. 

Formáló-segítő értékelés a megfigyelőképesség, a hangszínhallás és a zenei emlékezet 

fejlesztése érdekében. 
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A tanulók első osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

ÉNEK-ZENE 

 

A tanult dalokat el tudja énekelni: önállóan - segítséggel - csoportban. 

A dalokat: szívesen – csak biztatásra énekli 

A hallás után, egyszerű ritmus visszaadására: képes – bizonytalan – nem 

képes 

A közös éneklésben, dalos játékokban: szívesen – vonakodva vesz részt  

- ………………………………………………………………………… 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók első osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

 

A tanult dalokat: önállóan – segítséggel - nem énekli el.   

A tanult ritmusértékeket: el tudja olvasni - segítséggel tudja olvasni - nem 

tudja leolvasni. 

A tanult hangjegyeket: el tudja - segítséggel tudja - nem tudja elhelyezni. 

Ének-zene tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul 
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11.     2. évfolyam 

 

Évi óraszám: 78 óra 

Cél 

Zenei reprodukció  

– Az éneklési készség fejlesztése, a közös éneklés szabályainak megtartásával. 

– A dalok hangulatának megfelelő tempó és dinamika alkalmazása. 

– A gyermekjátékdalok éneklése játékkal, szerepek szerint. 

 Felismerő kottaolvasás 

– A zenei írás-olvasás továbbfejlesztése. 

– Dallamfordulatok felismerése ismert dalokban. 

– A többszólamú érzék fejlesztése. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A ritmusérzék továbbfejlesztése új ritmusképletek megismerésével. 

– A tempóérzék fejlesztése, tempótartás, lassítás, gyorsítás. 

– Motorikus képessségek fejlesztése játékos mozgással és ütemezéssel. 

Zenehallgatás 

– Műzenei részletek elemezése tanítói segítséggel, szempontok szerint 

– A zenei élmény szóbeli megfogalmazása. 

– A hangzásbeli különbségek érzékelése. 

– A belső hallás és a zenei memória folyamatos fejlesztése. 

Követelmények 

Zenei reprodukció  

– A tanult dalok éneklése oktáv terjedelemben c’-d” hangok közötti magasságban. 

– A megbeszélt tempó és dinamika betartása éneklés közben.  

– Az éneklés és a mozgás harmonikus összekapcsolása. 

– A dalok szövegének ismerete, közös előadás során alkalmazkodás a társakhoz. 

– Egységes hangszínnel és pontos ritmusban való éneklés. 

Felismerő kottaolvasás 

– Ismert dallamfordulatok (motívumok) közös hangoztatása, leolvasása, reprodukálása. 

– Ismerje az osztály a lá, szó, mi, ré, dó, alsó lá hangok nevét, jelét (betű és kézjel), 

valamint egymáshoz viszonyított helyét a vonalrendszerben. 

– Tanítói segítséggel legyenek képesek a tanulók a hangok elhelyezésére vonalon és 

vonalközben. 

– Tudják a hallás után megismert dalokat utószolmizálni kézjelről és betűs kottáról. 
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Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– Tudja az osztály a ritmusmotívumokat folyamatosan olvasva hangoztatni a kettes 

ütemben. 

– Ismeri a dalokat jellemző ritmusmotívumok alapján. 

– Ismeri a két negyedes és négynegyedes ütemmutatót. 

– A gyermek képes önállóan, közös előkészület után 4-5 ütem lejegyzésére 

ritmusképletekkel. 

– Részt vesz a tanuló a ritmuselvonásban, a dalritmusok sokféle megjelenítésében. 

Zenehallgatás 

– Gyermek- és népdalok (a nevelő előadásában) felismerése. 

– Gépzenéről meghallgatott kórusművek hangzásbeli különbségének felismerése (női és 

gyermekhangok) és megnevezése. 

– Természeti hangforrások felismerése (pl. madárhangok, zörejek az erdőben). 

– A gyermek-, női és férfi énekhang megkülönböztetése, a vonós és fúvósegyüttes 

hangzásának felismerése. 

Tartalom 

Zenei reprodukció  

Dalanyag: 

Anyám, édesanyám.. Ti csak esztek, isztok.., Méz, méz, méz.., Hervad már a 

lombnak..,Elvesztettem zsebkendőmet..,Cifra palota.., A part alatt.., Este van már.., Katalinka 

szállj el..., Hull a hó..., Pásztorok, pásztorok örvendezve.., 

Szólj csengő..,Egyszer egy királyfi..., 

Túrót vettem.., Hej vára, vára..,Hová mégy te.., Mély erdőn..,  

Még azt mondják.., Sándor napján..,Háp, háp, háp..,Virágéknál ég a világ., Kínyilt a rózsa.., A 

pünkösdi rózsa., Süss, süss napsugár.., Fűzzűnk, fűzzünk., 

Egyszerű kánonok éneklése. 

Felismerő kottaolvasás 

– Az 1. évfolyamon tanult dalmotívumok felismerése, elhelyezése kottakirakón az 5 

vonalas rendszerben. 

– Az alsó lá megfigyelése és tudatosítása, elhelyezése a vonalrendszerben kétféle dó-

hellyel. 

– A dó elhelyezése az első pótvonalon.. 

– A ré hang megfigyelése, tudatosítása. 

– Dalgyakorlás ritmus osztinátóval, ritmushangszerek kíséretével. 

– Ismert dalok dalmotívumának felismerése és lejegyzése (dallamelvonás gyakorlása). 

– Betűs kotta másolása vonalrendszerbe. 

– Improvizáció a megismert dallamokkal, kérdés-felelet dallamok alkotása. 

– A tanult dalok éneklése emlékezetből, reprodukálása jelekről. 
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– A tanult zenei elemek hangoztatása ismert dalok fordulataiban. 

– Tanítói segítséggel dallamírás 2-3 ütemben. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A félértékű hang megfigyelése és tudatosítása, szünetének érzékelése, tudatosítása, 

írása. 

– Ritmusképletek elhelyezése a kettes ütemben a megismert értékek alkalmazásával. 

– A négyes ütemmutató és a négyes ütemű dalok ritmusmotívumainak megfigyelése. 

– A negyed, a nyolcad, a fél értékek és szüneteik felismerése, jelének írása ismert 

dalokban. 

– Kétszólamú ritmusgyakorlatok.  

– Szövegbetoldások (variációk aktualizálás nevekkel, helyekkel). 

– A dalokhoz ritmusosztinátó kitalálása. 

– Dalgyakorlás osztinátó kisérettel, ritmushangszerek alkalmazásával. 

– Ritmusvisszhang, ritmusimprovizáció a tanult értékekkel. 

Zenehallgatás 

– Jellemző részletek: Bartók: Gyermekeknek, Kodály: Gyermek és női karok 

– A természeti ritmus: reggel az erdőben, harkály az erdőben, pacsirtacsicsergés, szajkó, 

erdei hangzavar, feketerigó hangja. 

– A természeti ritmus megfigyelése: Smetana: Moldva c. művében, Orff: Carmina 

Burana c. művében,  

– Évszakok: Vivaldi: Az ősz, A tél részletéből, Tavasz, Nyár részlete. 

– Részlet Kodály Z.:Pünkösdölő c. művéből, Tavasz kórus, 

– Ravel: Bolero c. műve vagy Hangszerfelismerés lemezről. 

– Saint Saens: Állatok farsangja c műve vagy Hangszerek megfigyelése lemezről. 

– A visszatérés megfigyelése a zenében: Mozart: Német tánc I.tétel. 

Értékelés 

– A közös éneklés szabályainak megtartását, a dalok hangulatának megfelelő előadást az 

osztály és a vállalkozó gyerekek egyéni teljesítménye alapján értékeljük, formáló-, 

segítő, ösztönző módon fokozatosan osztályzattal is. 

– A megfigyelés szempontjai a dallami ismeretek körében a motívumok önálló 

felismerése, a dalok szövegének és játékának ismerete. Az írásbeli teljesítményben a 

hangok elhelyezése a vonalra, vonalközbe, a pótvonal alkalmazása, a betűs kotta 

vonalrendszerbe másolása. 

– Az egyéni kiemelkedő teljesítmények elismerése osztályzattal is. 

– Szempontok a szóbeli teljesítményben: a ritmusmotívumok önálló felismerése, 

reprodukálása, az írásbeli teljesítményben: a motívumok önálló lejegyzése. 

– Formáló-segítő értékelés a megfigyelőképesség, a hangszínhallás és a zenei emlékezet 

terén. 
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A tanulók második osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

 

ÉNEK - ZENE 

 

Ritmikai készsége: fejlett – megfelelő – kialakulásban lévő 

Zenei hallása: kiváló – jó - fejlődő – bizonytalan 

A közös éneklésben, dalos játékokban: szívesen – vonakodva vesz részt 

- ………………………………………………………………………………… 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók második osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

ÉNEK - ZENE 

 

A tanult dalokat: kifejezően - kevés hibával - csak csoportban énekli.  

A tanult ritmusértékeket: felismeri - segítséggel ismeri fel - nem ismeri fel - le 

tudja jegyezni - segítséggel jegyzi le - nem tudja lejegyezni.  

A vonalrendszert: ismeri - nem ismeri.  

Saját nevének ritmusát és dallamát: meg tudja jeleníteni - segítséggel 

használja - jeleníti meg - nem tudja. 

Ének – Zene tantárgyból. Kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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12.    3. évfolyam 

 

Évi óraszám: 78 óra 

Cél 

Zenei reprodukció 

– A gyermek- és népdalok valamint más népek gyermekdalainak a szöveghez igazodó 

hangulatos előadása. 

– Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok megfelelő előkészítéssel 

jelrendszerről tanítással. 

– Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok, helyes artikuláció gyakorlása, 

hangterjedelem bővítése. 

– Éneklési készség fejlesztése a kvart, kvint és szeptimugrás gyakorlásával. 

Felismerő kottaolvasás  

– A leggyakoribb pentaton fordulatok felismerése és lejegyzése. 

– A zenei írás-olvasás továbbfejlesztése a hétfokú hangsor hangjainak megismerésével. 

– Dalrészletek reprodukciója és elemzése, dallamfordulatok ismert dalokban. 

– A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, és azok 

hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A négyes ütem ritmusértékeinek megismerése és elhelyezése. 

– Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. 

– A szinkópa ritmusképlet megismerése, érzékeltetése, jelölése. 

– Felütés és hangsúlytalan kezdés megismerése. 

Zenehallgatás 

– A tempó és dinamika különségeinek megéreztetése, hatása a zenében. 

– Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hangszínhallás, 

többszólamú halláskészség és formaérzék. 

– A zenei befogadóképesség fejlesztése. 

– Egyszerű zenei formák : kérdés-felelet, a rondó. 

– Különböző karakterek megfigyelése a zenében. 

– Az indulótempó megismerése. 

– A fúvószenekar, a trombita az ütőhangszerek hangszínének megfigyelése. 

Követelmény 

Zenei reprodukció 

– Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a c’-d” hangok közötti magasságban. 

– Tudjon énekelni az osztály 15-20 dalt könyv nélkül. 

– Ismerjék a dalok játékait. 
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– A dalokat helyes légzéssel, jó ritmusban,a dalok hangulatának megfelelően adják elő. 

– Legyen képes a gyermek önállóan is dalok éneklésére ritmuskísérettel 

(ritmushangszerek alkalmazásával). 

– Tudjon az osztály kánonokat és könnyű kétszólamú dalokat énekelni. 

Felismerő kottaolvasás  

– Tudja az osztály tanítói segítséggel az új dallamhangokat megfigyelni és elhelyezni a 

vonalrendszerben (fá, felső dó, alsó szó, alsó ti hang). 

– Ismerje a hangok nevét, betűjelét, kézjelét, egymáshoz viszonyított helyét. 

– Legyen képes a gyermek a jellemző dallamfordulatok felismerésére, reproduká lá sára 

emlékezetből. Tudja mit jelent a pentatónia fogalma.  

– Ismerje a kánon fogalmát. 

– Értse a dallamvonal, hangsor, hangkészlet fogalmakat. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– Tudja az osztály a tanult ritmusképleteket reprodukálni. 

– Képes elvonatkoztatni a dal ritmusát a daltól. 

– Felismeri a dalokat a jellemző ritmusmotívumok alapján.  

– A gyermek önállóan is képes a dalok ritmusának lejegyzésére legalább 6 ütemben. 

– Visszaolvassa a leírt ritmust ritmusnevekkel, önálllóan képes a reprodukcióra . 

Zenehallgatás  

– Végezzen az osztály egyszerű megfigyeléseket a zenére vonatkozóan, állapítson meg 

azonosságokat és különbségeket. 

– Elvárható közös megfigyeléssel: a nép- és műdalok, kórusművek hangulatának 

felismerése. 

– Zeneművekben az ismert és az új hangszerek hangszínének megkülönböztetése. 

– A zenei karakterek, a karakternek megfelelő hangszer és hangzás ismerete. 

– A rondóforma felismerése, a rondótéma éneklése. 

Tartalom 

Zenei reprodukció 

Dalanyag: 

– Gyermek- és népdalok: 

Járok egyedül, Mit akar ez az, Hajlik a meggyfa levele, Most viszik,  

Láttál-e már, Cickom, cickom, A tokaji szőlőhegyen, Éva szívem, Éva, Volt nekem 

egy, Itt ül egykis, Kiskertemben uborka, Hopp Juliska, Fut a kicsi kordé, Házasodik a 

tücsök, megismerni a kanászt, A faragószék nótája, S a te fejed, Szegény legény, 

Három szabó legényke, Szélről legeljetek, Tavaszi szél, Elment a madárka, Zöld 

erdőben, zöld mezőben, De szeretnék páva lenni,Csipkefa bimbója, Két szál 

pünkösdrózsa, Udvarom, udvarom. 

– Alkalmi dalok és jeles napok dalai: 

Bécs várában, Honvéd áll a.., Serkenj fel, Hajnalodó, A kis Jézus aranyalma, Idvez 

légy, kis Jézuska, ”, te áldott Jutka asszony, Betlehem, betlehem, 
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– Más népek dalai: 

Menetel az ezred (dán), Készen áll már a híd (francia), Te varga, hej te varga (svájci), 

Áll egy ifjú (orosz), Egy boszorka van (szlovák), Hej,Csipkerózsa (osztrák), Mond 

anyóka (norvég), A fák mögött (holland), Pál, Kata, Péter (francia), Kakukk, kakukk 

(német), Ág, ág kicsi ág, (cseremisz), Ég a város (angol), A lovamnak hét határban 

(szlovák). 

– A tanult dalok közül a kánonéneklésre alkalmas dalok közös éneklése 

dallambújtatással is. 

– Felkészülés könnyű kétszólamú dalok előadására. 

Felismerő kottaolvasás 

– Pentaton dallamfordulatok éneklése, felismerése. 

– Az olvasógyakorlatokból pentaton fordulatok gyakorlása, éneklése tanítói segítséggel. 

– A pentatónia jelentése, fogalma, jellemző jegyei. 

– Pentachord és hexachord hangkészlet.(Dó-hexachord és Lá-pentachord). 

– A fá kézjele, írása.  

– Az alsó ti hang megfigyelése és tudatosítása, kézjele, írása. 

– Kvart és kvintugrások, a szeptimugrás ismert dallamfordulatokban. 

– A formaérzék fejlesztése az azonos, a hasonló, az eltérő megkülönböztetésével a 

relatív szolmizáció     alapján. 

– A felső dó megfigyelése, elhelyezése a hangsorban és az ötvonalas rendszerben. 

– A hétfokú hangsor felépítése.  

– A dallamvonal és a hangsor megfigyelése, a dalok hangkészletének megállapítása. 

– Ismert dalok motívumainak lejegyzése.  

– A zenei kérdés-felelet jellegzetességei.  

– Zenei kérdésre felelet egyszerű dallamfordulatokkal. 

– Improvizáció az új hangokkal és az ismert dalmotívumok variálásával. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– Önálló nyolcad és szünetjele Az önálló nyolcad és szünete.  

– (Dalokban és versekben). 

– Egész kotta és szünete. 

– A triola. 

– A váltakozó ütem. 

– A hangsúlytalan dallamindítás gyakorlása. 

– Négyes ütem és ritmusértékeinek megismerése. 

– Az egész értékű kotta és szünetének megfigyelése. 

– A szinkópa lüktetésének érzékelése. A lejegyzés és hangoztatás gyakorlása. 

– Kétszólamú ritmuskíséret az ismert dalokhoz, ritmushangszerekkel és mozgással. 

– Négyes ütemben a ritmusértékek elhelyezése önállóan. 

– Ritmikai azonosságok és különbségek megállapítása. 

– Versek ritmizálása, előadása ritmushangszerekkel. 
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Zenehallgatás 

– Erkel: Hunyadi L./részlet/, Bizet: Carmen /részlet/, J. Strauss: Radeczky-induló 

– A trombita hangjának megfigyelése- katonai riadó, ébresztő, a fúvós zenekar. 

– Müller József: Kossuth -induló. 

– Egressy: Klapka -induló 

– Bartók: Ködgomolyagban, 

– Orff: Extatikus Tánc (Tapskórus és ütőshangszerek). 

– Táncházi anyagból: Csóri kanász és Tücsöklakodalom./népzenei felvétel/ 

– Orff: Rondo (visszatérő dallam és közjáték). 

– Kaláka együttes: Szabad-e bejönni ide betlehemmel. 

– Prokofjev: Péter és a farkas (oboa, klarinét, fagott, kürt). 

– Szokolay Sándor:Hüvelyk Matyi (A zene hangulatváltozásai és a történet). 

– Leopold Mozart: Gyermekszimfónia  

– Kodály Z: Túrót eszik a cigány c. kórusműve, Csipkefa bimbója. Nagyszalontai 

köszöntő. 

– Erkel-Kölcsey: Himnusz  

– Egressy-Vörösmarty: Szózat  

Értékelés 

– Folyamatos formáló-segítő értékelés a helyes és tiszta éneklés befolyásolására. 

– A dallami elemeket érintően szövegesen és osztályzattal, folyamatos megfigyelés 

alapján. 

– Az értékelés szempontjai: részvétel a közös éneklésben és játékban, a dallami elemek 

és jellemzők megfigyelésének képessége (a fejlődés elismerése osztályzattal is). 

Dalfelismerés a jellemző motívumról, lejegyzés önállóan a közös előkészület után. 

– A ritmikai elemek tekintetében egyéni és csoportszintű teljesítmények alapján 

osztályzattal. 

– Szempontok: a ritmikai elemek felismerése, reprodukálása, a ritmusírás. 

– A zenehallgatás terén képes az osztály a zenei részletek közös szereplőit felismerni, a 

zenei hangzásokat és karaktereket elkülöníteni. 

– Felismeri a gyermek a szóló hangszer és a zenekari hangzás közötti különbséget. 

– Ismeri a meghallgatott zeneművek jellemző témáit. 

– Népi gyermekjátékok 

Párválasztó, párcserélő: Hajlik a meggyfa levele, Most viszik, most viszik, Cickom, 

cickom, Éva, szívem Éva, Járok egyedül. 

Fogyó-gyarapodó: Itt ül egy kis kosárba, Ninive, ninive, 

Párosító: Láttál-e már valaha, Csipkefa bimbója, 

Szerepjátszó: Volt nekem egy kecském, Készen áll már a híd, A faragószék nótája, 

– Táncos etűdök: 

Kanásztánc, Házasodik a tücsök, Zöld erdőben, zöld mezőben, Erdőn járódnak a 

lányok, Csipkefa bimbója. 
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A tanulók harmadik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

ÉNEK - ZENE 

 

Ritmikai készsége, tempótartása: fejlett – megfelelő – gyakran tévesztő 

Zenei hallása: kiváló – jó – fejlődő – bizonytalan 

A közös éneklésben, dalos játékokban: szívesen – vonakodva veszt részt 

- …………………………………………………………………………………. 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók harmadik osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

ÉNEK - ZENE 

 

A tanult dalokat: ismeri, egyedül énekli - felületesen ismeri, segítséget igényel - 

nem ismeri, csak csoportban énekli.  

A ritmusértékeket. biztosan felismeri, meg tudja szólaltatni - segítséggel tudja 

csak - nem ismeri fel.  

A hangjegyeket: felismeri, el tudja helyezni a vonalrendszerben - nem ismeri 

fel, hibásan helyezi el - nem tudja elhelyezni.  

A tanult hangszereket: felismeri, meg tudja nevezni - segítséggel tudja 

megnevezni - nem ismeri fel. 

Ének- zene tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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13.      4. évfolyam 

Évi óraszám: 78 óra 

Cél 

Zenei reprodukció 

– A tanult dalok átélt, hangulatnak megfelelő éneklése. 

– A hangszín és a hangerő szövegtartalomnak megfelelő megválasztása. 

– A hangterjedelem növelése g-e”-ig. 

– Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok. 

– A jeles napok szokásainak és dalainak megismerése. 

Felismerő kottaolvasás 

– A dalok hangkészletének megállapítása. 

– A dalok szerkezete, zenei kérdés-felelet (periódus) megállapítása. 

– A pentaton és a hétfokú hangsor különbségének megfigyelése. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– A többszólamú érzék fejlesztése a dalokhoz kapcsolódó ritmusosztinátó kíséret és 

ritmuskánon segítségével. 

– A páros és páratlan ütemek megkülönböztetése. 

– Folyamatos ritmushangoztatás egyenletes tempóban. 

– A parlando, rubato, tempo giusto megismerése, alkalmazása dalok előadásában. 

Zenehallgatás 

– A zenei részletek szereplőinek felismerése, a karakterek megfigyelése. 

– Hangszerfelismerési gyakorlatok (a négy év alatt megismert hangszerek hangszínei). 

– A zongora, mint kísérő hangszer megfigyelése. 

– A kamarahangzás és a zenekari hangzás összehasonlítása. 

– Népi hangszerek megismerése. 

Követelmények 

Zenei reprodukció 

– 25 népdal, műdal és gyermekdal közös éneklése és játéka. (A helyi tantervben 

megjelölt törzsanyag számonkérésével.) 

– A Himnusz éneklése. 

Felismerő kottaolvasás 

– Az osztály a megismert dalok hangkészletét megállapítja. 

– Felismeri az azonos és hasonló dallamsorokat. 

– Ismeri és a szöveg hangulatát kifejező módon énekli a dalokat, reprodukálja a jellemző 

dalmotívumokat . 

– Képes hétfokú és pentaton dallammotívumok írására. 
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– A gyermek felismeri a már gyakorolt dalok motívumait, tanítói segítséggel lejegyzi 

azokat a vonalrendszerben. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– Az osztály a megismert dalok hangkészletét megállapítja. 

– Felismeri az azonos és hasonló dallamsorokat. 

– Ismeri és a szöveg hangulatát kifejező módon énekli a dalokat, reprodukálja a jellemző 

dalmotívumokat . 

– Képes hétfokú és pentaton dallammotívumok írására. 

– A gyermek felismeri a már gyakorolt dalok motívumait, tanítói segítséggel lejegyzi 

azokat a vonalrendszerben. 

Zenehallgatás 

– Zenei karakterek megfigyelése közös szempontok szerint. 

– Hangszerek hangszíneinek, az emberi énekhangok hangszíneinek felismerése 

önállóan. 

– Többször meghallgatott zeneművekben, a jellemző zenei témák önálló felismerése . 

Tartalom 

Zenei reprodukció 

Dalanyag: 

– Gyermek- és népdalok:  

A négy év során tanult gyermek- és népdalok ismétlő gyakorlása. 

Hej, Jancsika, Komáromi kisleány, Csömödéri faluvégén, Esik az eső, 

Kelj fel juhász, A juhásznak jól van dolga, Béreslegény, Nézd meg lányom, Kősziklán 

felfutó, Szőnyi: Sárga csikó, Várnai: Mozdonyocska, Papp: 

Dalocska, Ábécédé, Hej Vargáné, Mozart: Szánkózás, Karow: ”ra-kánon,  

Hej tulipán-tulipán, Este jő, szürkül bé, Szép szakmári lányok,  

Csütörtökön virradóra, De szeretnék hajnalcsillag, Három csillag,  

”, mely sok hal, Új a csizmám, Beültettem kiskertemet, Szánt a babán,  

Kis kacsa fürdik, Ennek a gazdának, Kivirágzott a diófa,  

– Jeles napok dalai:  

” jöjj..,ó jöjj, Luca, Luca, kity-koty..,Mennyből az angyal.., Pásztorjáték..,  

Bárcsak régen...,A hajnali harangszónak.., Hipp, hopp farsang..,  

Kice,kice villő..,Ma van húsvét napja.., Emlékezzünk Szent Balázsra, Szent Gergely 

doktornak 

– Alkalmi dalok: 

Kossuth Lajos táborában, Huszárgyerek, Erkel: Himnusz,  

– A lakodalom dalai:  

Elment a két lány..., A malomnak nincsen köve, Az árgyélus kismadár.  

Ez ki háza, ki háza..., Kispiricsi faluvégen.., Gyere be rózsám.., 

Papp Vendelnek..,Hol háltá az éjjel.., 
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– Más népek dalai:  

Egy kis malac (cseremisz), Jer, aranyszőrű kis barikám (norvég), Ha táncolni nem 

kívánsz (olasz), A részeg tengerész(angol), Erdő mélyén, odvas fában (francia), Volt 

egyszer, hej de rég (francia). 

Felismerő kottaolvasás 

– Hangkészlet fogalma, megállapítása betűs kottából. 

– Hangkészlet éneklése kézjelről. 

– Utószolmizálás kézjelekkel. 

– Kottaolvasás, daltanulás hangjegyről, 

– Pentaton hangkészlet felisemrése. 

– Éneklési készség fejlesztése kvintváltással. 

– Hangterjedelem növelése g-é”-ig 

– Ismerős dalok éneklése betűs kottáról a betűs kotta átírása. 

– A pentatónia dallamhangjainak és dallamfordulatainak éneklése a tanult népdalok és a 

333. olvasógyakorlat segítségével. 

– A fá, ti, alsó ti, felső dó hangok neve, jele, helye a vonalrendszerben. 

– Módosított hangok megfigyelése. 

– Sorszerkezet, a sorok összehasonlítása. 

– Dallamsor és dalmotívum megkülönböztetése. 

– Dallamiprovizáció adott hangkészlettel. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

– Hangsúlyrend összehasonlítása a hármas és a kettes ütemben. 

– Éles ritmus és nyújtott ritmus.  

– Tizenhatod ritmus megfigyelése és lejegyzése. 

– Kétszólamú ritmusgyakorlatok. 

– Ritmuskíséret improvizálása. 

– Dalok és mondókák ritmusának folyamatos hangoztatása egyenletes tempóban. 

– A háromnegyedes és háromnyolcados ütemfajta megfigyelése és megismerése. 

Zenehallgatás 

– Bárdos: Kossuth Lajos táborában, Egressy: Klapka-induló, Johann Strauss: Radetzky-

induló, 

– Kodály: Háry János- Toborzó, 

– Honegger: Pacific, Liszt: Mazeppa, Saint Saens: Állatok farsangja, 

– Mozart: Három német tánc, Strauss: Kék Duna keringő,  

– Csajkovszkij: Diótörő- Virágok keringője, 

– Kodály: Hajnövesztő 

– Kodály: Karácsonyi pásztortánc, 

– Kodály: Háry János I., II. III.,IV. kaland. 

– Kodály: Gergelyjárás, 

– Erkel-Kölcsey: Himnusz,  

– Kodály: Villő-részlet. 
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– Mozart: Varázsfuvola-Sarastro áriája,  

– Kodály: Pünkösdölő. 

– Eredeti népzenei felvételek 

Értékelés 

– Rendszeres formáló, segítő étékeléssel az osztály és az egyén teljesítményében a 

helyes éneklési mód és a dalnak megfelelő előadás megerősítése. 

– A helyi tantervben megjelölt törzsanyag szerint, a 25 dal ismeretének ellenőrzése és 

értékelése osztályzattal.(A dalok ismerete a dallam és a szöveg könyv nélkül való 

ismerete). 

– A dallami elemekkel kapcsolatban egyéni és csoportszintű teljesítmények alapján, 

osztályzattal. 

– Szempontok: 

A zenei elemek felismerése, közös reprodukálása, dallamírás.  

A tanult dalok ismerete. 

A ritmikai elemek terén rendszeres szóbeli és minősítő értékelés a ritmikai 

emlékezetre.    

Zenehallgatás során formáló, segítő értékelés a megfigyelőképesség és zenei 

formaérzék területén. 

A hangszínhallásban az emberi hangok, a tanult hangszerek hangjainak egyéni 

felismerése osztályzattal értékelt teljesítmény. 

– Népi gyermekjátékok 

Párválasztó-párcserélő: Kősziklán felfutó, Kinyílt a rózsa, Most viszk, most viszik, 

Láttál-e már valaha, 

Vonulós, kapuzós: Hej tulipán, tulipán, Kivirágzott a diófa,  

Beültettem kiskertemet, 

Csúfoló: Csömödéri faluvégén, Szép szakmári lányok, Csütörtökön virradóra, 

Szerepjátszó: A gőgös lány, Kotyolás (Luca napi szokás), Pásztorjáték (Karácsony), 

Új esztendő (köszöntő), Hipp-hopp-farsang, Balázs napja (Balázsolás), Pünkösd 

(pünkösdi királynőjárás). 

– Értékelés: Az elemi dramaturgiai szabályok, a szerepek megtartása szerint. A 

hagyományos ünnepi alkalmakra szinpadi bemutatás előkészítése. 
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A tanulók negyedik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

ÉNEK - ZENE 

 

Ritmikai készsége, tempótartása: fejlett – megfelelő – gyakran tévesztő 

Zenei hallása: kiváló – jó – fejlődő – bizonytalan 

Zenei olvasás- írás ismerete: kiváló – megalapozott – hiányos 

- ……………………………………………………………………… 

. 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

Javaslat:………………………………………………………………………. 
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14.  Rajz és vizuális kultúra 1-4. Osztály 

Évi óraszámok:  1. évfolyamon 78 óra 

                2. évfolyamon 78 óra 

                   3. évfolyamon 78 óra 

                   4. évfolyamon 78 óra 

Tematikai egység 1. osztály 2. osztály 

Kifejezés képzőművészet 

( Átélt élmények és események.) 

14 óra 14 óra 

Kifejezés és képzőművészet 

(Valós és vélt látványok.) 

14 óra 14 óra 

Vizuális kommunikáció 

( Vizuális jelek környezetünkben.) 

8 óra 8 óra 

A média társadalmi szerepe, használata, médiaélmények 

fejdolgozása. 

2 óra 2 óra 

A média kifejezőeszközei, kép, hang, cselekmény. 2 óra 2 óra 

A média társadalmi szerepe, használata, személyes 

élmény, médiaélmény. 

2 óra 2 óra 

A média társadalmi szerepe, használata, tájékozódás a 

virtuális terekben. 

2 óra 2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

( Környezetünk valós terei és mesés helyek.) 

14óra 14 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

(Valós és kitalált tárgyak.) 

14 óra 14 óra 

Rendszerezés, ismétlés 2 óra 2 óra 

Összesen: 74 óra 74 óra 
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Tematikai egység 3. osztály 4. osztály 

Kifejezés, képzőművészet 

(Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek.) 

8 óra 8 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

( Hétköznapi és képzelt figurák.) 

10 óra 10 óra 

Vizuális kommunikáció 

( Utazások.) 

8 óra 8 óra 

Vizuális kommunikáció 

( Vizuális hatáskeltés.) 

8 óra 8 óra 

A média társadalmi szerepe, használata, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás, médiumok a 

mindennapi életünkben. 

2 óra 2 óra 

A média kifejezőeszközei, médiaszövegek nyelvi 

jellemzői és érzelmi hatása. 

2 óra 2 óra 

A média társadalmi szerepe, használata, működési módja, 

információforrások megbízhatósága. 

2 óra 2 óra 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat 

2 óra 2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

( Terek. ) 

15 óra 15 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

( Tárgyak és használatuk.) 

15 óra 15 óra 

Rendszerezés, ismétlés 2 óra 2 óra 

Összesen: 74 óra 74 óra 

 

Témakörök 

Kifejezés, képzőművészet 

– A vizuális nyelv  

A vizuális nyelv a művészetben, de minden kifejező, közlő, megismerő iskolai 

tevékenységben is jelen van, némiképp eltérő, sajátos jelrendszerrel, ismerettel, 

funkcióval. 

– Képzőművészet 

E képzési terület tevékenységeinek középpontjában a képzőművészeti jellegű 

önkifejezés, alkotás áll, ehhez kapcsolódnak a művészeti ismeretek, a műalkotások 
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elemzése, valamint a művészettörténet nagy korszakait az őskortól napjainkig 

bemutató tananyag. 

Vizuális kommunikáció 

A látás és láttatás legteljesebb hatású, a társas, a köznapi, a műszaki, a tudományos 

információcsere nélkülözhetetlen eszközei a vizuális közlések. Ezen a nem művészeti jellegű 

képzési területen a tanulók idevágó alapképességeinek célirányos fejlesztése történik. Forrása 

a látható természeti jelenségek, növények, állatok, tárgyak értelmező ábrázolásbeli 

tanulmányozása, tartalma továbbá az alapvető ábrázolási konvenciók és közlésmódok 

megismertetése, s a vizuális tájékozódáshoz nélkülözhetetlen térszemlélet fejlesztése. 

Tárgy és környezetkultúra 

Fejleszti a tanulók tervező és kivitelező képességét, kreativitását és a tárgyalkotó 

népművészettel, iparművészettel kapcsolatosan is nyújt ismereteket. 

Cél 

Célunk tanulóink látáskultúrájának megalapozása, személyiségük alkotó erőinek, megismerő-

képességüknek fejlesztése a vizuális nevelés sajátos eszközeivel. 

Ennek érdekében feladataink a következők: 

– A gyermekek látási és láttatási képességeinek fejlesztése 

– Esztétikai kifejező-, alkotóképesség, kreativitás  

– A gyermekek képi-plasztikai önkifejező készségeinek továbbfejlesztése, képzeletének, 

alkotókedvének ösztönzése, bátorítása, motiválása az örömteli, szabad, kötetlen 

alkotás tanórai és tanórán kívüli alkalmaival. 

Befogadóképesség 

A vizuális művészetek iránti érdeklődés felkeltése, az ilyen élményekre való fogékonyság 

kibontakoztatása a gyerekek érzésvilágához közelálló, anyagukban, megoldásukban is 

figyelemfelkeltő, fantáziára ható alkotások bemutatásával, albumok, diaképek, filmek, s ha 

csak lehet eredeti művek, tárgyak, épületek, köztéri alkotások minél érzékletesebb 

megtapasztalása által, a róluk való szabad, képzettársításokra ösztönző beszélgetésekkel.  

Vizuális megismerő és közlőképesség 

A környezet tárgyait, jelenségeit kíváncsian megfigyelő, a látottakat megjeleníteni és szóban 

is megfogalmazni tudó, vizuális megismerő képességek fokozatos fejlesztése. A gyermekek 

vizuális képzeteinek fogalmainak, képi gondolkodásának gazdagítása a látható világ érdekes, 

szép jelenségeire való rácsodálkozással, élményteli megfigyelésének, képi megörökítésének 

lehetőségeivel. 

Ábrázolástechnikai készségek, jártasságok 

A szükséges képnyelvi és technikai képességek óvodából hozott tapasztalatbeli, készségbeli 

alapjainak további szilárdítása.  

Az ismert és megismert (rajzi, grafikai, festési, mintázási, tárgyalkotási) eljárások gyakorlása 

mellett a bátor próbálkozás, kísérletezés ösztönzése. 
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Személyiségük fejlesztése 

Énképük, önismeretük, aktivitásuk kibontakozásának segítése. 

Társas kapcsolataik, együttműködési, vizuális és szóbeli kommunikációs képességeik 

fejlesztése a változatos tevékenység öröme által. Feladatunk a tanulók vizuális 

kommunikációs képességeinek fejlesztése. 

Esztétikai kifejező- és alkotóképesség kreativitás 

A fiatalok kifejező képességeinek, vizuális fantáziájának, alkotókedvének fenntartása és 

továbbfejlesztése a kamaszkor időszakában is, a szabad, kötetlen örömteli alkotás, a kreatív 

kísérletezés, a vizuális esztétikai élmények és a képi-plasztikai kifejezés lehetőségei által. 

Befogadóképesség 

A képzőművészet és a tárgyalkotó művészetek történetének, egyes alkotásoknak és neves 

alkotóknak a megismertetése, a lakóhely népművészeti hagyományainak, emlékeinek 

felfedező megismertetése. 

A tanulókban a műalkotásokhoz való olyan befogadói viszony kialakítása, amelyben egy-egy 

konkrét műalkotással meghitt, személyes kapcsolatba tudnak kerülni, tudják a mű rájuk 

gyakorolt hatásának okait vizsgálni, elemezni.  

A fiatalok döntéseiben, tetteiben is megnyilvánuló esztétikai értékszemléletének kialakítása a 

személyes alkotói élmények, műelemzések által. 

Vizuális megismerő és közlőképesség 

A tanulók személyiségfejlődésében, szocializációjában, tanulmányaiban, művelődésében 

nélkülözhetetlen vizuális megfigyelő és értelmező képességeinek, képnyelvi készségeinek, 

jártasságainak fejlesztése, továbbá a köznapi, a tudományos, a műszaki és a művészeti 

kommunikációhoz szükséges alapképességek kiművelése. 

Ábrázolástechnikai készségek, jártasságok 

A képzőművészeti és kézműves jellegű képalkotó, plasztikai és tárgyalkotó munkában 

szerezhető érzékletes tapasztalatokra, készségekre, jártasságokra támaszkodva a tanulók 

kifejező-alkotó, befogadó-megismerő képességeinek fejlesztése.  

A változatos technikák, anyagok megismerése által kísérletező kedvük, kreatív, 

problémamegoldó, tervező, önellenőrző, kivitelező és önértékelő képességeik formálása. 

Személyiségük fejlesztése 

A tanulók személyes megnyilvánuláshoz való hozzásegítése az ábrázolás, alakítás, alkotás 

lehetőségével. Eszköz biztosítása belső világuk (képzeteik, fogalmaik, képzeletük, 

szemléletmódjuk, a látható világhoz, az emberekhez való viszonyuk) kifejezéséhez, 

megjelenítéséhez. 

A vizuális művészeti nevelés legfőbb feladata, hogy a fiatalok számára létfontosságú 

önismereti forráshoz, énképük kialakításának eszközéhez juttassa őket, önmaguk és a látható 

világ viszonyáról való gondolkodás alapképességét bennük kialakítsa. 
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A tantárgy évfolyamokra vonatkozó céljait kétéves szakaszokra bontva az 1., 3. évfolyamok 

főmoduljaiban szerepeltetjük. 

Követelmény 

– Az egyes művészeti ágak tantárgyai a maguk sajátos - semmi mással nem pótolható - 

eszközeivel és módszereivel járuljanak hozzá a Nemzeti alaptanterv közös 

követelményeinek megvalósításához. 

– A művészeti nevelés segítségével épüljenek ki verbális, zenei és vizuális „anyanyelvi” 

készségeik, alapképességeik. 

– Ismerjék a népművészet hagyományait, konkrét alkotásait, valamint a művészeti ágak 

kiemelkedő magyar alkotóit és műveiket. 

– Fedezzék fel a szűkebb-tágabb hazai környezet és kultúra értékeit, alakuljon ki 

tettekben, magatartásban is megnyilvánuló értékőrző beállítottságuk, 

cselekvőkészségük. 

– Mindezek által alapozódjon nemzettudatuk, épüljenek be személyiségükbe a nemzeti 

önismeret elemei. 

– Az iskola iránti követelmény az Európához és a nagyvilághoz való kapcsolódás 

alapozása: el kell érni, hogy a művészet európai és Európán kívüli értékeinek 

megismerése által formálódjék a tanulókban az egyetemes emberi értékekkel való 

azonosulás képessége. 

– A művészeti nevelés segítségével ismerjék fel a tanulók, hogy az alkotás az ember 

egyik legnagyszerűbb képessége, s hogy a művészet az emberről szól és általa az 

egyes ember és az adott kor nagy kérdései fejeződnek ki. 

– Ismerjék a tanulók a művészettörténet nagy korszakait, kiemelkedő alkotásait, s 

mindezt tudják a történelmi időben elhelyezni 

– Ismerjenek konkrét hazai és határainkon túli kortárs művészeti alkotásokat is. 

– Korunk problémáiból következően kiemelt elvárás a környezeti nevelés erősítése: 

követelmény, hogy tanulmányaik befejezéséig formálódjon a tanulók felelősségérzete 

a természeti és az emberalkotta környezetért. 

– A személyes alkotói és befogadói élmények által alakuljon ki a tanulók értékvezérelt 

cselekvőkészsége, legyenek készek szűkebb környezetükért dolgozni, értékeit feltárni, 

ápolni. 

– Tudják és értékeljék, hogy a művészet megörökíti, felmutatja az emberi élet, a 

természet, a tárgyi és az épített környezet szépségét - rútságát.  

– A kommunikációs kultúra terén az iskola fejlesztő munkájának eredményeként a 

tanulók legyenek képesek másokkal való kapcsolattartásra, információcserére, 

környezetükben való biztonságos tájékozódásra 

– Sajátítsák el a tanulók a művészeti tantárgyak keretében a művészeti kommunikáció - 

a vizuális, a zenei, a tánc, a drámai, a mozgóképi művészeti ágak - nyelvi alapjait, 

jelrendszereit, legyenek gyakorlottak, jártasak az ilyen kifejezési és közlésmódok 

legjellemzőbb formáinak felismerésében, olvasásában és alkalmazásában. 

– Képességeiket a művészeti kommunikáció mellett a köznapi, a műszaki és a 

tudományos információcserében is kamatoztassák.  
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– Testi és lelki egészségük megőrzése érdekében alakuljon ki a gyermekekben, a 

fiatalokban az egészséges, harmonikus életre való készség és igény. 

– Legyenek a tanulók nyitottak a látott, hallott műalkotások tartalmi átélésére, 

átérzésére, legyen igényük, vágyuk érzelemviláguk, lelki életük ilyen élményekkel 

való gazdagítására.  

– A tanulásra vonatkozó követelményeknek megfelelően alakuljon ki bennük az önálló, 

permanens ismeretszerzés képessége és igénye, az ehhez szükséges alapvető 

készségek, jártasságok rendszere. 

– A tanulók hallási, tapintási, látási, mozgási érzékelő és észlelő képességei 

adottságaiknak megfelelően fejlődjenek a különféle művészeti jellegű alkotó-befogadó 

tevékenységek által. A művészeti nevelésben elsajátított megfigyelő, elemző, 

értelmező, megismerő alapképességeket a tanulásban és életük más területein önállóan 

is tudják alkalmazni. 

– A pályaorientációval kapcsolatos követelmény, hogy az iskola befejezéséig alakuljon 

ki a fiatalokban a pályaválasztáshoz, a pályamódositáshoz s a helytálláshoz szükséges 

képességek rendszere. 

– A művészeti tantárgyak által fejlődjék a tanulók alkotóképessége, kreativitása, 

improvizációs, tervező, kivitelező és önellenőrző képessége. Az egyéni és közösségi 

alkotásokban, produkciókban szerzett önismeretre támaszkodva legyenek a gyermekek 

tisztában adottságaikkal, tudják alkotói szándékaikat irányítani, tetteiket, döntéseiket 

megfontolni és szükség esetén korrigálni. 

– Elképzeléseiknek, alkotói ötleteiknek megvalósításhoz rendelkezzenek a szükséges 

teljesitőképességgel és kitartással. 

– Valamely művészeti ág területén jelentkező adottságukat, tehetségüket tudják a 

továbbtanulás során figyelembe venni, felhasználni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 216 

15.    1.évfolyam 

 

Évi óraszám: 74 óra 

Cél 

Kifejezés képzőművészet 

– Vizuális nyelv 

A tanuló bátran valósítsa meg elképzeléseit. 

– Képzőművészet 

A tanuló legyen jártas a puha ceruzával, a színes ceruzával való rajzolásban 

("színezés"-ben), vízfestésben, agyagból vagy gyurmából való mintázásban, a 

műhelyrend betartásában. 

Vizuális kommunikáció 

Az 1. évfolyam befejezésekor a gyermek ábrázolásbeli jel- és formakészlete tanév végéig 

váljék részletgazdagabbá. 

Jellemezze kíváncsiság a környezet érdekes jelenségei iránt. 

Tárgy-és környezetkultúra 

Legyen a gyermek képes egyszerű tárgyak kitalálására vagy mintautáni elkészítésére. 

A média társadalmi szerepe, használata 

Az internetes tevékenységekhez kapcsolódó biztonság növelése. A kreatív, kritikus 

internethasználat fejlesztése. A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. 

Követelmény 

Kifejezés, képzőművészet 

– Vizuális nyelv 

 Tanév végére a gyermek több kedvvel, bátrabban és gyakorlottabban tudjon bánni 

a vonalakkal, színfoltokkal, térbeli formálással tudja saját jelkészletét a rajzórai 

tapasztalatok által kissé bővíteni.  

 Rajzoljon fessen nagyobb méretben is, mintázzon, bátran valósítsa meg 

elképzeléseit. 

– Képzőművészet 

 Tanév végére jellemezze a gyermeket készség és aktivitás a személyes élmények 

kifejezésében, adott témák feldolgozásában elsősorban az általa önállóan választott 

megoldással, saját ötletek alapján. 

 Érdeklődő részvétel a műalkotások és egymás munkáinak megbeszélésében, 

bátorság a felmerülő asszociációk, emlékek, gondolatok elmondásában. 

 Jártasság a puha ceruzával, színes ceruzával való rajzolásban ("színezés"-ben), 

vízfestésben, agyagból vagy gyurmából való mintázásban, a műhelyrend 

betartásában. 
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Vizuális kommunikáció 

– Legyen képes konkrét látvány, képi közlés megfigyelésre, a megfigyeltek szóbeli 

közlésére. 

– Bátran érvényesítse egyéni színkedvelését (szubjektív színhasználat) a festésben. 

– Legyen képes színek megkülönböztetésére, ismerje nevüket. 

– Tudja "olvasni" a közvetlen környezet legfontosabb információs jeleinek jelentését. 

– Értse, hogy a rajz céljához kell az eszközt megválasztani (például kis papíron vékony 

vonalakkal színes ceruzával, nagy képfelületen vastag vonalakkal, színfoltokkal, nagy 

ecsettel kell dolgozni). 

Tárgy-és környezetkultúra 

– Legyen a gyermek képes egyszerű tárgyak kitalálására vagy mintautáni elkészítésére. 

– Értse és tudja nevelői irányítással követni a tárgy elkészítésének lépéseit. (Ezeket a 

követelményeket a technika tantárgyban érvényesítsük!) 

– Legyen tapasztalt és ügyes a papír, az agyag (vagy gyurma), az olló és a ragasztó 

használatában. 

A média társadalmi szerepe, használata 

– Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb 

választásra, illetve reflektív médiahasználat. 

– Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő 

veszélyek felismerése. 

Tartalom 

Kifejezés, képzőművésze 

– Vizuális nyelv 

 Kifejezés, alkotás 

Játék a vonalakkal, pontokkal, foltokkal, színekkel, alkalmazásuk tematikus képek, 

rajzok készítésénél. (Mit tud a ceruza, a kréta, az ecset, az agyag?) 

A tanulók egyéni sémakészletének (ember és állatalakok, tárgyak, növények, ház, 

felhő, nap stb.) használata és gazdagítása megfigyelésen alapuló részletekkel. 

(Népművészeti tárgyak díszítésének nézegetése, díszítmények kitalálása. 

Díszítések pont-vonal-folt-ritmussal, színek váltogatásával. Szép babaruhák 

tervezése, mesebeli vár ékesítése, agyagtárgyak díszítgetése, stb.) 

Szabálytalan és szabályosabb plasztikus formák alkotása (gyurma és 

termésfigurák, levélfüzérek, stb.). 

 Befogadás, megismerés 

Vonalfajták megkülönböztetése (saját és egymás munkáiban, műalkotásokban, 

tankönyvünkben) szóbeli jellemzésük. 

Színek, megkülönböztetése, különféle színes anyagok válogatása, csoportosítása, 

nevei (pirosak, sárgák, kékek, narancsok, lilák, zöldek). 

Színárnyalatok (pirosak, sárgák, kékek, narancsok, lilák, zöldek) kikeverésének 

kísérletei, összehasonlítások, játék a színekkel (színország, szivárvány). 
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 Technikák 

Rajzolás a földre, táblára, aszfaltra, egészen kicsi és nagyméretű papírokra bottal, 

cserépdarabbal, krétával, ecsettel, zsírkrétával, színes és puha fekete ceruzákkal, 

krétákkal.  

Pont-, vonal- és foltképzési, színkeverési kísérletek, firkálások, satírozások kisebb-

nagyobb pöttyökkel, vékonyabb-vastagabb vonalakkal.  

Formálás képlékeny anyagokból: nyírás, hajtogatás papírból, agyaggyurkálás, 

mintázás. 

Változatos felületek létrehozása grafikával (pl. pontok, vonalak sűrűbb, ritkább 

halmaza), felület-megmunkálással (karcolás, lenyomat) 

Képzőművészet 

– Kifejezés, alkotás 

Az 1. osztályos gyermekek életével, a családdal kapcsolatos élmények, témák 

feldolgozása. (Én és a ...testem, lelkem, családom. "Ez én vagyok". "Családi kép". 

Szoborjáték saját testünkkel.) 

Közös gyűjtés (termések, ágak, kavicsok, madártollak, stb.) A gyűjtemény 

rendezgetése, tematikus válogatása, megbeszélése, alkalomszerű felhasználása az 

alkotómunkában (pl., térbeli kompozíció ágakból, lenyomatkészítés) 

– Befogadás, megismerés 

A gyermekek érzés és élményvilágához közeli műalkotások nézegetéséhez kapcsolódó 

beszélgetések. 

– Technikák 

Rajzolás ceruzákkal, krétákkal, ecsettel (esetleg kihegyezett hurkapálcával, tussal, 

vagy diópáccal).  

Festés gombfestékkel nagyobb felületre, foltképzés ecsettel, nyomhagyással (pl. 

tenyérlenyomat). A festék oldásának, az ecsetből a víz "lehúzásának", a vékonyabb és 

vastagabb ecsetek váltogatásának gyakorlása. 

Mintázás agyagból, vagy gyurmából. Formálás termésekből, dobozokból, textilből. 

Papírtépés, nyírás, ragasztás, hajtogatás. 

Vizuális kommunikáció 

– Kifejezés, alkotás 

Témák feldolgozása, illusztrációk készítése síkon és plasztikai eszközökkel, a gyermek 

számára fontos részek színnel, díszítéssel, mérettel való kiemelése. (Az osztály 

"névsorának" megrajzolása az óvodai jelekkel. A gyűjtött közlőábrák rendeltetés 

szerinti csoportosítása, albumba ragasztása. Az iskolában látható eligazító táblák 

szabad másolása, órarend, hetesi beosztás készítése, füzetek, tankönyvek díszítése 

képjelekkel.) 

– Befogadás, megismerés 

Az iskolában használt, s az 1. osztályosok szempontjából legfontosabb eligazító 

táblák, képjelek, szemléltető képek jelentésének megbeszélése.  

Színek megfigyelése, a tapasztalatok alkalmazása a festésben. 
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(A színek eligazító szerepe és hatása. Pl. Miért piros a tilos? Hol ne harapjunk az 

almába? A jellemző színek összehasonlítása a dolgok valódi színével. Minden háztető 

piros? Minden fatörzs barna? Minden felhő kék?) 

Az iskola épületének megismerése, az egyes részek rendeltetése (udvara, kertje, közös 

terei, tantermei, mosdói stb.). Különböző épületek megfigyelése a környéken és 

képeken. Rendeltetésük (óvoda, iskola, templom, áruház, lakóház) kitalálása a 

külsejük alapján és a gyerekek élményeire támaszkodva. (Mit mesélnek az épületek?) 

– Technikák. 

Rajzolás kisméretben színes ceruzákkal, (esetleg rost- és filctollakkal). Színes papírok, 

színes újságképek nyírása,ragasztása. Különféle közlőábrák (megkülönböztető és 

közúti jelek, emblémák) gyűjtése, válogatása a témák szerint. 

Festés, színoldási, hígítási, sűrítési és keverési kísérletek, gyakorlatok. 

Tárgy-és környezetkultúra 

– Kifejezés, alkotás 

Ajándékok, apró tárgyak, játékok készítése konkrét alkalomhoz, ünnepkörökhöz 

kapcsolódva (Mikulás, karácsony, anyák napja, madarak és fák napja. Ajándékok - 

origami, nyaklánc, csutkababa, mézesbáb - készítése). "Múzeum" létrehozása a 

gyűjtött anyagoknak, tárgyaknak, szép elrendezés a polcokon).  

Építés, téralakítás a szabadban, tanteremben. 

(Közös játékhoz kapcsolódó téralakítás: homokvár, hóember, kuckó, vár építése 

takarókból, nagyobb dobozokból, építőelemekből.) 

(Térformálás összekapaszkodással, a mozgásos játékok, tánc során is. Az így létrejött 

nyitott és zárt terek, térbeli mozgások megfigyelése.) 

– Befogadás, megismerés 

A mézesbábok, népi játéktárgyak néhány példája. (Milyen játékokat készítettek régen? 

Milyenek a mai gyerekek kedvenc tárgyai ? Saját játékok szavakkal kísért bemutatása 

az osztályban.) 

Az iskola (körbejárása, megtekintése kívül-belül: melyik helység mire való?). 

– Technikák 

Játékos kísérletezés az agyaggal, gyurmával, papírokkal, dobozokkal, talált tárgyakkal 

(melyik anyag milyen, mit lehet belőle készíteni?) Lenyomatok agyaglapba, formálás 

sodrással, lapítással, gömbölyítéssel, kúpos nyújtással.  

Papírhajtogatás, nyírás, ragasztás. 

Textilmunkák: bábuk készítése kötözéssel. 

A témakörhöz kapcsolódó konkrét tárgyalkotó feladatokat a technika tantárgy 

keretében is végezhetjük! 

Feladatok a tankönyv és a kézikönyv alapján is. 
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A média társadalmi szerepe, használata. 

– Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmények feldolgozása. 

– Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak 

összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz 

kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 

– A hangok és képek által  közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorúság, düh, félelem) 

felismerése, kifejezése. 

– Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 

– Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat lehetőségeinek megismerése. 

Értékelés 

Kifejezés, képzőművészet 

– Vizuális nyelv 

A vizuális nyelv minden rajzórai foglalkozásnak (de az írásnak, olvasásnak, 

környezetismeretnek, technikának is) elemi eszköze.  

Rajzórákon az 1-2. osztályban a hangsúly az ábrázolásba ágyazott 

tapasztalatszerzésen, megfigyelésen legyen! Az alapvető vizuális nyelvi 

alapfogalmakat alapelemeket ezekhez kötve ismertessük meg.  

A feladat a kifejezőeszközök megfigyeltetése, fajtáik megnevezése a témák 

feldolgozása és játékos kísérletek során. Annak megfigyelése, hogy mindezek a 

jelenségek hogy láthatók a természetben, a képek és a tárgyak világában, a 

könyvekben. 

 Ellenőrzés, értékelés 

Szempontok az 1-2. évfolyamban: 

Mivel a kisgyermek még folyamatosan igényli a felnőtt figyelmét, és 

visszajelzéseit, az egyéni és közös teljesítmények óravégi megbeszélése, az 

eredmények kiemelése soha el ne maradjon! 

– Képzőművészet 

 Módszerek 

A gyermekek spontán élményei mellett a tanulásban felvetődő témák 

feldolgozására is törekedjünk. 

Vetítsünk művészeti diaképeket, mutassunk be szép fotókat, posztereket, s ha lehet 

gyönyörködjünk együtt eredeti figurális, ábrázoló jellegű népművészeti 

tárgyakban, díszítéseikben, a lakóhely jeles épületeiben, szép utcarészletek, tájak 

látványában, tegyük rendszeressé a környék felfedezését. 

Az életkorra jellemző és az óvodában kialakult gyűjtőszokások továbbépítése 

céljából létesítsünk közös "kincsesládát" gyűjtőmappát, készítsünk közösen 

tematikus tablókat. 

 Ellenőrzés, értékelés 

A kisgyermekek a képzőművészeti jellegű alkotásaikban, az esztétikumra való 

szóbeli reagálásukban, képzettársításaikban, a legszubjektivebb módon 
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nyilvánulnak meg. A személyes érintettségre való tekintettel ezekhez elmarasztaló 

megjegyzést soha ne fűzzünk. Ehelyett mutassunk rá az érdekes gondolatokra, 

értékeljük a művészet iránti érdeklődést, emeljük ki munkáikban a jól sikerült 

részleteket, s a technikákban, ötletadásban pedig legyünk a gyerekek segítségére. 

Biztosítsuk számukra azt is, hogy a rajzórán bátran elronthassanak vagy 

újrakezdhessenek valamit! 

Vizuális kommunikáció 

A gyerekek által készített közlő jellegű ábrák mennyire felelnek meg annak az elvárásnak, 

hogy mindenki megértse? 

Milyen a gyermek bátorsága és kísérletező kedve, türelme a színvariációk létrehozásában és 

azok mennyiségében? 

Képes-e a hat alapszín megkülönböztetésére, megnevezésére? 

Tárgy-és környezetkultúra 

– Gyűjtés. A gyűjtött anyagok (termések, fadarabok, kavicsok, különféle anyagú 

papírok, képek) kreatív felhasználása. 

A tantárgyi munka fontos szempontja, hogy a technikát mindig valamilyen alkotási 

célhoz kötve ismertessük meg, megmutatva, hogy mit, hogyan lehet ügyesen 

elkészíteni! Kerüljük az öncélú, száraz, unalmas gyakorlatokat, támogassuk a 

gyermekeket abban, hogy elgondolásaikat kipróbálhassák, maguk is tapasztalják, 

miből mit, hogyan lehet készíteni. Azoknak a gyerekeknek természetesen többet 

segítsünk, akik bátortalanok, bizonytalanok! 

– Ellenőrzés, értékelés 

Az értékelés elsősorban az anyag és eszközhasználatra vonatkozzék. (Pl. nyírás, az 

agyag kezelése, a ragasztásban való ügyesség, a téralakításban való részvétel és 

hozzájárulás egyéni ötletekkel) 

A technikai készség fejlődésében elért eredményt vegyük elsősorban észre, türelmesen 

mutassuk meg újra és újra a munkafogásokat, figyelembe véve a gyerekek kezének 

(csontjainak, izmainak) éretlenségét! Lássuk, hogy az anyagokkal végzett manipuláció 

az érést, a szem-kéz összerendeződési folyamatát egyaránt felgyorsítja. 
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A tanulók első osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

RAJZ 

 

A rajz és festés iránti érdeklődése: élénk – mérsékelt – közömbös 

Munkáját: önállóság – ötletszerűség - segítségvárás jellemzi 

Az eszközöket: jól – megfelelően – bátortalanul használja 

Színhasználata: változatos – egyhangú 

A rajzfelület kitöltésére: törekszik – nem törekszik 

 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók első osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

RAJZ 

 

Eszközhasználata:  jó – megfelelő - figyelmeztetni kell a megfelelő használatra. 

Ábrázolása, képi megjelenítése: az átlagnál jobb – jó – megfelelő - gyenge. 

Rajz tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra 

szorul. 
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16.  2.évfolyam 

 

Évi óraszám: 74 óra 

Cél 

A célok az első évfolyamnál fogalmazódnak meg, az első két évfolyamra vonatkozóan. 

Követelmény 

Kifejezés, képzőművészet 

– Vizuális nyelv 

A 2. évfolyam befejezésekor rendelkezzenek a gyermekek a képi 

(grafikai, festői) és plasztikai megjelenítés alapvető készségeivel, 

legyenek tapasztalataik a kifejezőeszközök alkalmazásáról, az 

elrendezésről, tudják azokat felismerni, megnevezni, megbeszélni. 

– Képzőművészet 

A 2. osztály befejezéskor legyen a gyermek bátor, magabiztos, 

kezdeményező saját ötleteinek, adott témáknak képi és plasztikai 

megjelenítésében. 

Vizuális kommunikáció 

– A 2. évfolyam befejezésekor rajzaiban, szobrocskáiban törekedjék a gyermek az 

emberalakokat megkülönböztető jegyekkel jellemezni (pl. bajusz, kalap, masni, kard 

stb.). 

– Saját sémakészlete tanév végéig váljék részletgazdagabbá, árnyaltabbá a tárgyak 

síkbeli és plasztikai megjelenítésében is. 

– Legyen képes konkrét látvány, közlő ábra, néhány szempont szerinti megfigyelésére. 

– Jellemezze kíváncsiság a környezet érdekes, különös színbeli, formai jelenségei iránt. 

– Legyenek kedvenc színei és bátran érvényesítse egyéni színkedvelését a festésben. 

– Legyen képes a hatos színkör színeinek felismerésére, megnevezésére, árnyalatok 

kikeverésére. 

– Tudjon konkrét feladat szerint egyszerű jeleket rajzolni, képi közléseket olvasni (pl. a 

technika munkafüzetben, környezetismeretben stb.). 

– Tudja a közvetlen környezet legfontosabb információs jeleinek (közlekedési táblák, 

eligazító ábrák) jelentését a maga számára értelmezni. 

– Értse és tanítói vezetéssel tapasztalja meg, hogy a rajz céljához kell a technikát és 

eszközt megválasztani. 

Tárgy-és környezetkultúra 

– A 2. évfolyam befejezésekor kezdeményezze a gyermek bátran saját tárgyalkotási 

ötleteinek megvalósítását. 

– Tudja az irányítást követni a minta alapján való alakítás során.* 
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– Értse meg a leggyakrabban használt személyes tárgyainak (pl. ceruza, tolltartó, 

hegyező, sapka, tornacipő) használati célja és formája közötti kapcsolatot. 

– Vegyen részt érdeklődéssel az anyagok megfigyelésében, próbálkozzék bátran azok 

felhasználásával. 

– Formálódjanak anyagalakítási készségei a papírral, agyaggal, ollóval, ragasztóval, 

késsel, fonallal való munkában. (Ezt a követelményt a technika tantárggyal 

összehangoltan érvényesítsük!) 

A média társadalmi szerepe, használata 

– Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felimerése. 

– Az életkorhoz igazódó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő 

veszélyek felismerése. 

Tartalom 

Kifejezés, képzőművészet 

– Vizuális nyelv 

 Kifejezés, alkotás  

Játék a vonallal, folttal, színnel, formákkal, alkalmazásuk az ábrázolásban 

Tematikus rajzok, festmények, térbeli formák alkotása. 

Körberajzolás (tárgyak, kezek, gyerekalakok), majd a rajz játékos átalakítása. 

Befogadás, megismerés 

A körvonal. 

A különféle rajzeszközök nyomhagyásának vizsgálgatása. 

A felület tapintható: lehet sima, érdes, rücskös, szálkás, recés stb.  

(Képek gyűjtése, az egyes kifejezőeszközök megfigyelésére, plasztikai alkotások 

nézegetése, megbeszélése).  

A vonalas, foltszerű, síkbeli, térbeli formavilág, a felületek változatosságának 

megfigyelése a természeti jelenségekben. Például jégvirág, fakéreg, levél erezete, 

felhő, bogarak, alakok stb. 

Színek megkülönböztetése, válogatása. A hatos színkör.  

Színkeverési kísérletek a különféle témák feldolgozása során. 

 Technikák 

Változatos felületek létrehozása grafikával (pl. díszítés pontokkal, pöttyökkel, 

vonalkákkal), anyaglenyomatokkal, frottázzsal (domború felületek 

átdörzsölésével). 

– Képzőművészet 

 Kifejezés, alkotás 

A gyermekek életével, a családdal kapcsolatos élmények, témák feldolgozása 

egyéni ötleteik és elképzeléseik alapján.  

Közös gyűjtés (termések, érdekes újságfotók, művészeti reprodukciók, 

levelezőlapok, stb.). A gyűjtött tárgyak, képek játékos átalakítása, felhasználása. 
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("Én és a ... barátom, állatok, növények". "Milyen vagyok?" "A legjobb barátom". 

"Állatkert". Játszó gyerekek mintázása, síkbábok készítése és felhasználása 

bábozáshoz stb.). 

 Befogadás, megismerés 

Beszélgetések a művészetről a gyermekek érzés és élményvilágához közeli, vagy 

rajzaik témájához kapcsolódó műalkotások, tárgyak nézegetése alapján.  

A művészeti alkotás lehet: rajz, festmény, szobor, építmény (ház, templom, gyár, 

iskola stb.). 

(Gyűjtött képek rendezése a tárgyalt műfajok szerint) 

 Technikák 

Rajzolás grafittal, krétával, ecsettel. 

Festés, foltképzés gombfestékkel, ecsettel, nyomhagyással (festés ujjal, szivaccsal is). 

Festékoldás, az ecsetből a víz "lehúzásának" eljárása, a színek vizes összefuttatása. 

Mintázás agyagból, vagy gyurmából, alakok formálása kúpos tömbből kihúzással, 

illesztés pépes ragasztással.  

Formálás kavicsból, termésekből, dobozokból, textilből.  

Papírtépés, nyírás, ragasztás, hajtogatás. 

Kulcsfogalmak: Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, 

sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozició, illusztráció, kiemelés, karakteres forma, 

festészet, szobrászat, fotó, műalkotás, reprodukció. 

Kapcsolódási potok:  

Magyar nyelvés irodalom: Élmények, tartalmak felidézése. Szövegek üzenetek, érzelmi 

tartalmának megértése. Szép könyvek. 

Dráma és tánc: Egyensúly-, ritmus- és térérzékelés. Dramatikus formák. Fejlesztő játékok. 

Környezetismeret: Anyagok tulajdonságai, halmazállapot változás. Mozgásjelenségek, 

kísérletek. 

Erkölcstan: Közösségek. A mesevilág szereplői. Mese és valóság. Én magam, szűkebb 

környezetem. 

Ének-zene: Cselekményes dalanyag, dramatizált élőadása. Ritmus, hangszín, hangmagasság, 

zene és zörej. 

Matematika: Képi emlékezés, részletek felidézése. Nézőpontok. Mozgatás.       

Vizuális kommunikáció 

– Kifejezés, alkotás 

Témafeldolgozások színekkel, nagyobb méretben is.  

Egyszerű képi jelek, ábrák készítése a többi tantárgyban tanultakhoz. 

Díszítőelemek alkalmazása kiemelési céllal. 

– Befogadás, megismerés 

Színek megfigyelése a természetben és a környezetben.  

Színek, megkülönböztetése, válogatása. A hatos színkör.  

Színkeverési kísérletek a különféle témák feldolgozása során.  
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Játsszunk a színekkel. (Mi lenne ha...nem volnának színek, ha minden kék volna? stb.) 

Népművészeti tárgyak nézegetése a díszítőelemek és elrendezésük szempontjából. 

Beszélgetés a díszítés jelentőségéről (Mit jelent a díszítés például az ünnepi tárgyakon, 

a hímes tojáson, a régi kapukon? 

Az egyes tantárgyak legfontosabb szemléltető képei jelentésének megbeszélése. 

(Nézegessük tankönyveinket, ismeretterjesztő könyvek ábráit, oktatótáblákat stb.).  

(A jelek világa. A ház, a Nap, a fa, az ember, az állatok, a tárgyak jelei. Mit jelentenek 

a betű és számjelek, a közlekedési jelek, a figyelmeztető jelzések? Rajzoljuk le 

napirendünket jelek sorával stb.) 

Különböző épületek megfigyelése. Rendeltetésük kitalálása a külsejük és belső tereik 

alapján (óvoda, iskola, templom, áruház, lakóház, gyár, színház).  

(Milyen a mi házunk, udvarunk, kertünk, utcánk? Milyen a nagymama háza? Milyen 

lehet a tündér palotája?) 

– Technikák 

Rajzolás színes ceruzákkal (esetleg rost- és filctollakkal), ecsetrajz festékkel, 

diópáccal. 

Színes papírok, színes újságképek tépése, nyírása, ragasztása, gyűjtött képek 

rendezése.  

Festés krétával, vízfestékkel. Színkeverési gyakorlatok. A színes folttal való festés és a 

rajz színezése közötti különbségek megfigyelése. 

Kulcsfogalmak: Modell, látvány, jelalkotás, embléma, térkép, alaprajz, cégér, szimbolum. 

Kapcslódási pontok 

Matematika: tájékozódás  térben, síkban, a tájékozódást segítő viszonyok. 

Környezetismeret: A térkép legfontosabb elemeinek felismerése. Jelek, jelzések.Természeti 

jelenségek, természetes anyagok. 

Tárgy-és környezetkultúra 

– Kifejezés, alkotás 

Tárgyalkotás a gyermekek egyéni és közös játékcéljainak, különféle ünnepi 

alkalmaknak megfelelően. 

– Befogadás megismerés 

Érdekes népművészeti tárgyak, hímes tojások megismerése. 

A gyerekek által kedvelt játék-, ajándék-, disz- és használati tárgyak rendeltetésének 

megbeszélése. 

Az iskola udvarának, kertjének, (vagy egy játszótérnek) a megfigyelése (tárgyainak, 

berendezéseinek rendeltetése). 

Téralakítás játékhoz, szerepléshez az aktuális szükségletek szerint. 

– Technikák 

Anyagalakítás "talált tárgyak" felhasználásával (növénykoszorúk, termésbábok, stb.), 

gyöngyfűzés. 
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Agyagmunkák: edények formálása könyökön, nyomkodással, pecsételők készítése, 

díszítés nyomhagyással. 

Konstruálás, papírhajtogatás. 

Kulcsfogalmak: Téralkotás, térformálás, formarend, funkció, takarás, tárgytervezés, díszítés, 

öltözékkiegészítő. 

Kapcslódási pontok 

Környezetismeret:Természeti, technikai és épített rendszerek. Anyagismeret. 

Matematika: Képzeletben történő mozgatás. Hajtás, szétvágás, síkmetszetek. 

Dráma és tánc:  Népi gyermekjátékok. 

Erkölcstan: Valóság és képzelet.  

Technika, életvitel és gyakorlat: Eszközhasználat. 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmények 

feldolgozás 

– Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék) alapvető kifejezőeszközeinek( 

hanghatások, vizuális jellemzők) megfigyelése és értelmezése közvetlen példák 

alapján. A kép és a hang szerepének megfigyelése a mesevilág teremtésében (pl. 

animációs meséken keresztül). 

– Saját megélt élmények és tapasztalatok összevetése (pl. azonosságok, eltérések 

mentén) a média által közvetített, megjelenített világokkal (pl. gyermekműsork, 

gyermekújságok, képregények, életkornak megfelelő rajzfilmek). 

– Az internethasználat legfontosabb szabályainak megismerése. 

Kulcsfogalmak: Televízió, rádió, könyv, számítógép, színház, mozi, újság, műsor, rajzfilm,  

film, képregény, vidojáték, állókép, mozgókép, internet, honlap. 

Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: Rövid hallott szöveg üzenetének megértése. Az olvasott 

szövegekkel összefüggésben az aktív szókincs gazdagítása. Az olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények felidézése és megosztása. Egyszerű ok- okozati összefüggés felismerése, 

következtetések levonása. A fantázia és képzelet aktiválása a megismerés érdekében. 

Erkölcstan: Önkifejezés és önbizalom erősítése, önálló gondolkodás, identitástudat 

fejlesztése. A fantázia jelentősége, használata. Meseszereplők osztályozása: jó- rossz 

tulajdonságok alapján. Önmaga megértése. 

Környezetismeret: Az érzékszervek működésének megtapasztalása, szerepének, védelmének 

felismerése a tájékozódásban, az információszerzésben. Napirend, szabadidő, egészséges 

életmód. 

Technika, életvitel és gyakorlat: Szabálykövető magatartás, egészséges és helyes szabadidős 

tevékenységek ismerete. 
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Értékelés 

Megegyezik az első évfolyamnál megfogalmazottakkal. 
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A tanulók második osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

RAJZ 

 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységek iránti érdeklődése:  

élénk – mérsékelt – közömbös 

Munkáját: önállóság – ötletszerűség – segítségvárás jellemzi 

Színhasználata: bátor – változatos – egyhangú 

Fantáziája, kifejezésmódja: színes – színtelen – változatos – egyhangú – 

egyéni - fejletlen 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók második osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

RAJZ 

 

Személyes élményeit: az átlagnál jobban tudja megjeleníteni - jól tudja 

megjeleníteni - megfelelően tudja megjeleníteni - az átlagnál gyengébben tudja 

megjeleníteni.  

Rajzolni, színezni, festeni: az átlagnál jobban tud - jól tud - megfelelően tud - 

az átlagtól gyengébben tud.  

Munkája: szép, tiszta – elfogadható - rendetlen. 

Rajz tantárgyból: Kiválóan – jól - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra 

szorul. 
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17.  3. évfolyam 

 

Évi óraszám: 74 

Cél 

A tantárgy célja és feladata a 3-4. osztályban, hogy az életkorra olyannyira jellemző 

alkotókedvet, kreativitást, önkifejezési vágyat, a látható világ jelenségei, a képző- és 

tárgyalkotó művészet iránti fogékonyságot és érdeklődést minden egyes gyermekben 

kibontakoztassa, fenntartsa, s mindehhez motivációt, tevékenységi lehetőségeket, teret 

biztosítson. 

Fejlesztendő képességek: 

– önkifejezési, s ezáltal önismereti, önértékelési képességek, éntudat, önbizalom  

– az alkotás örömének átélése 

– az alapvető vizuális, esztétikai, művészeti ismeretek megszerzésének képessége 

– esztétikai érzékenység, a rácsodálkozás, szemlélődés készségei 

– vizuális észlelő és tapintási képességek 

– érdeklődés, kíváncsiság a látható jelenségek iránt 

– képesség felfedező megfigyelésre 

– vágy és törekvés a látható dolgok megismerésére, megértésére 

– kreativitás, ötletesség, tettrekészség 

– teljesítményigény, valamint megbecsülésének képességei 

– s mindezekkel a gyermekek vizuális kommunikációs (látási és láttatási) készségeinek 

fejlesztése. 

– A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. 

– Az internethasználat és a mobiltelefon- használat lehetőségeinek és kockázatainak 

tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. 

Követelmény 

Kifejezés, képzőművészet 

– Vizuális nyelv 

A 3. osztály befejezésekor a gyermekek a megnevezés és felismerés szintjén ismerjék 

az alapvető képi kifejezőeszközöket, törekedjenek azok célnak megfelelő 

alkalmazására.  

Legyenek bátrak, ötletesek a képfelület, vagy térrész betöltésében, váljék tudatosabbá 

az elrendezés szerepének ismerete, tudják a számukra fontos részleteket hangsúlyozni. 

Ismerjék fel a tapasztalt, tanult kifejezési formákat társaik munkáiban, műalkotásokon 

és különféle képi közlésekben is. 
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– Képzőművészet, kifejezés 

A harmadik osztály befejezésekor legyen a gyermek képes élményeinek kifejező 

feldolgozása mellett elbeszélő jellegű képek, plasztikák készítésére is. Rajzaiban 

törekedjék alakjainak jellemzésére, jelenítsen meg több kifejező részletet, a 

kivitelezésben egyéniségének megfelelően legyen gondosabb, igényesebb. 

Vegyen részt aktívan a műalkotásokkal, műemlékekkel való foglalkozásban, használja 

a könyvtár művészeti könyveit is idevágó feladatainak megoldásában, gyűjtsön 

művészeti ismereteihez képeket, reprodukciókat. 

Formálódjanak technikai készségei a tanult és gyakorolt képzőművészeti jellegű 

eljárásokban. 

Vizuális kommunikáció 

– A 3. évfolyam befejezésekor legyen a gyermek képes számára ismerős, érdekes 

tárgyak jellemző formájának, színeinek megjelenítésére megfigyelés és emlékezet 

alapján. 

– Tudja a megfigyelt tárgyat elöl- és oldalnézetben is megrajzolni. 

– Tudja megkülönböztetni és biztonsággal alkalmazni a síkbeli és térbeli ábrázolás 

eddig gyakorolt eljárásait. 

Tárgy-és környezetkultúra 

– A 3. évfolyam befejezésekor törekedjék a gyermek saját képzeletének érvényesítésére 

a tárgyalakításban. 

– Tudja terveit, a megvalósítás menetét elgondolni és elmondani. 

– Legyen képes a követendő minta megértésére és egyre önállóbb követésére.* 

– Vegyen részt érdeklődéssel népművészeti és köznapi tárgyak, az épített környezet 

megfigyelésében, ennek során legyen képes a rendeltetés megértésére. 

– Formálódjanak tárgyalakító készségei, legyen önálló a megismert eljárások 

használatában. Kísérletezzék, próbálkozzék bátran az anyagok alakításával, ötletei 

megvalósításával. 

*Ezt a követelményt a technika tantárggyal összehangoltan érvényesítsük! 

A média társadalmi szerepe, használata 

– A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) 

megismerése. 

– Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos 

választás. 

– A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok 

érzelmi hatásának felismerése. 
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Tartalom 

Kifejezés, képzőművészet 

– Vizuális nyelv 

 Kifejezés, alkotás 

Az elemek elrendezése képsíkon és térben az ábrázolás témájának megfelelően 

(kiemelés, hangsúlyozás).  

 Befogadás, megismerés 

A vizuális nyelv alapelemeiről eddig szerzett tapasztalatok, ismeretek rendezése, 

művészeti példák elemzése: pontok, vonalak, színek, foltok (síkformák), tömegek 

(térformák). 

Kiemelési módok: elhelyezés, méret, ellentétek (síkbeli-térbeli, íves-egyenes, 

gömbölyded-szögletes, világos-sötét, telt és tört színek, hideg-meleg hatás, kicsi-

nagy, rendezett-rendezetlen). 

Vonalfajták, szóbeli jellemzésük. (Firkák, satírozások, körvonalak.  

Vékonyabbak, vastagabbak, görbék, egyenesek, hullámosak, cikcakkosak, 

hosszabbak-rövidebbek, lágyak és kemények-gyengébbek-erőteljesebbek, 

nyitottak és zártak). 

Példák megfigyelése a természetben, műalkotásokban, saját és a társak munkáiban. 

 Technikák 

Foltok, felületek létrehozása ecsettel, csepegtetéssel, fröcsköléssel, lenyomattal 

(ujjlenyomat, tenyérnyomat, gyűrt papír stb.) színezéssel (vonalkázás, satírozás) 

papírtépéssel, nyírással. 

– Képzőművészet, kifejezés 

 Kifejezés, alkotás 

Élmények, elképzelések megjelentése. 

Különböző témák, történetek megjelenítése: illusztráció, képsorozat. 

("Nyaralás", "Kirándulás", "Testnevelés óra". Irodalmi olvasmányok, 

környezetismeret témáinak feldolgozása.) 

Művészeti élmények (festmény, szobor, bábelőadás, mese, film, zenemű vers, 

átélése) feldolgozása síkban és térben. 

 Befogadás, megismerés 

A gyermekek élmény- és érzelemvilágához, témáihoz közelálló művészi alkotások 

megismerése, megbeszélése. 

Művészi alkotások megkülönböztetése: rajz, grafika, festmény (vízfestmény, 

falfestmény, olajfestmény), mozaik, szobor (agyag-, fém-, kő-szobor), épület.  

A környéken elérhető köztéri szobor, tájház műemlék felkeresése, megbeszélése.  
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Más művészeti ágak látható jellemzői: bábjáték, tánc, fotó rajzfilm, film. 

 Technikák 

Rajzolás grafittal, krétával.  

Festés temperával, vízfestékkel, újságképek átfestése, átalakítása. 

Kollázs papírból, "talált tárgyakból". 

Mintázás (agyagból, gyurmából). 

Bábok, rongybabák készítése vegyes anyagokból. 

Mozgó képek, egyszerű animációk készítése a tankönyv alapján. 

Műalkotások elemzése, feladatok a tankönyv alapján is. 

Vizuális kommunikáció 

– Kifejezés, alkotás 

Különböző jelek, egyszerű magyarázó rajok (pl. útvonal rajza, térkép, családfa) 

készítése. 

Egyszerű felépítésű növények, tárgyak rajzolása megfigyelés alapján, jellemzőik 

magyarázata elől-, oldal-, hátulnézeti rajzzal. 

(A környezetismerettel, technikával, olvasmányokkal kapcsolatos szemléltető ábrák 

készítése). 

– Befogadás, megismerés 

Látványok és ábrák közös értelmezése. (Milyen? A legszembetűnőbb tulajdonság. 

Miért ilyen? Hogyan mozog az ember?) Térviszonyok megfigyelése. ("Én és a tárgyak 

előttem, mögöttem, alattam, felettem, mellettem".)  

A tájékoztató jelzések és jelek színbeli és formai egyszerűségének, érthetőségének 

fontossága, ábrázolási szabályai. 

A másik gyerek "üzeneteinek" olvasása a testtartásból, mozdulatból tekintetből. Ilyen 

jellegű témák megjelenítése. (Gyermek és felnőttalakok, állatalakok képeinek gyűjtése 

a testbeszéd szempontjából, feldolgozás a jelentés szerinti csoportosítással.) 

Különböző külső és belső terek megfigyelése a környéken és képeken. Rendeltetésük 

megbeszélése az élményekre, a látványra támaszkodva. (Játszótér, sportpálya, 

könyvtár, templom, vár stb.) 

– Technikák 

Rajzolás az eddig megismert eszközökkel, nádtollal, tussal. 

Papírkivágások, hajtogatások, modellkészítés papírból. 

Egyszerű nyomhagyások, nyomtatás, préselés. Frottázs (érdes felületek átdörzsölése). 
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Tárgy-és környezetkultúra 

– Kifejezés, alkotás 

Különféle témákhoz kapcsolódó, konkrét rendeltetésnek megfelelő kis ajándék- és 

személyes használati tárgy elképzelése, elkészítése. 

(Karácsonyi ajándék a kicsiknek, farsangi álarcok, bábelőadás szereplői, nyakbavalók, 

kincsesládikók stb.) 

– Befogadás, megismerés 

A természeti és a készített forma összehasonlítása (Milyen a növény, az állat, az 

ember, a ruhánk, a játékunk, az edényeink stb.) 

A magyar népművészetben és a gyermekek életében (családban, iskolában) előforduló 

ünnepi szokások néhány jellegzetes tárgyának megfigyelése, megbeszélése a 

rendeltetés és a díszítés kapcsolata szempontjából.  

Beszélgetés a tárgyak "üzenetéről" tárgyfotók alapján is.  

– Technikák 

Anyagalakítás konstruálás a megismert eljárásokkal. 

Agyagmunkák, építés lapokból szabásminták alapján, díszítés sablonok használatával. 

Papírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik). 

Textilmunkák: fonás, madzagszövés, fűzés. 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat,élménybefogadás, élményfeldolgozás 

– A saját és közvetlen környezet médiahasználati szokásainak (internet, televízió, rádió, 

mobilhasználat, könyv) tanulmányozása, megadott szempontok alapján. 

– Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak 

összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott/ felolvasott szöveghez és a vetített 

adaptációhoz kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

– A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és időviszonyok 

megfigyelése és értelmezése. Az elbeszélő személyének azonosítása különböző 

médiaszövegekben ( pl. animációs mesék, filmek). 

Értékelés  

Tantárgyunk a vizuális kommunikációnak a művészeti, a tárgyi-környezeti és a 

tömegkommunikációs területeit is magába foglalja.  

Ebből a tartalmi komplexitásból, a tevékenységek, ismeretek sokféleségéből következően, 

még egy-egy gyermek tantárgyi teljesítményei is mindig többszínűek. Más-más színvonalú 

eredményt érhetnek el a képzőművészeti jellegű kifejezés, a képi közlés, a tárgyalkotás, vagy 

a művészeti ismeretek területén.  

Erre alapozott fejlesztő munkánk során a feladatokban, a követelményekben, de az 

ellenőrzésben, értékelésben is maximálisan rugalmasak, a gyermekek eltérő adottságaihoz, 

egyéni fejlődésének üteméhez igazodók lehetünk! 

Az értékelés célja, hogy a gyermekek rendszeres és következetes visszajelzést kapjanak saját 

ábrázolásbeli fejlődésükről, pontosan lássák miben voltak jók, miben kell igényesebbnek 
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lenniük, igyekezetük és alkotókedvük milyen eredményt hozott az adott értékelési 

időszakban.  

Feladata, hogy a számonkérés, osztályozás és minősítés eszközeivel a tanulókat az 

önértékelésben, saját fejlődésük követésében, reális megítélésében segítse, saját eljesítményük 

elemzésének szokását bennük kialakítsa, az önellenőrzés és a korrektúra által speciális 

tanulási módszert sajátíttasson el velük.  

Szempontjai: 

– A megítélés minden esetben a tanuló személyiségének, adottságainak és a magunk 

fejlesztőmunkájának valamint a követelmények elvárásainak összevetésével, a 

fejlődés tényének és mértékének megállapításával történjék. 

– A türelmes, a tanuló személyiségét alkotásain keresztül is tisztelő, szeretetteljes 

légkörű egyéni és közös megbeszélések, az óra alatti és az óravégi értékelés egyaránt a 

jó, ötletes, kifejező megoldásokat, vagy a feladatnak való megfelelés mértékét 

állapítsák meg. 

– Az értékelés alkalmai szolgálják az eredmények megszilárdítását, a gyerekek 

szemléletének irányítását és ízlésének alakítását, maximálisan biztosítsák a 

teljesítmény örömét az egyes gyerekek és a közösség részére is. 

Az értékelés, ellenőrzés lehetséges módjai 

– Egyéni és közös korrektúra, a konkrét alkotással kapcsolatos személyes konzultációk, 

az önellenőrzés megkövetelése a tanórákon történő folyamatos szóbeli értékelés 

keretében 

– Közös értékelés, az eredmények áttekintésekor az elvégzett munka feletti öröm 

kinyilvánítása. Az adott szempontok szerinti elemzés a tanulók és a nevelő részéről 

egy-egy feladat, feladatsor, témafeldolgozás elkészültekor. Az osztály vagy csoport és 

benne az egyének teljesítményének összevetése a céllal, kiemelve a sikeres 

megoldásokat, az eredeti ötleteket, a művesség szintjét, a fejlődés tényét, a feladat 

megértését, az eredetiséget. 

– Mindezek summájaként érdemjegyekkel való tanévközi és félévi valamint év végi 

értékelés. 

A "fejlesztő értékelés" további tantárgyi lehetőségei: 

– Tudásszint mérő, a tanultak önálló alkalmazásának fokát ellenőrző feladatok, tesztek 

készíttetése, az értékelés szempontjainak ismertetése, az eredmények megbeszélése, 

következtetések levonása mind a pedagógiai munka, mind pedig a tanulói "hozzáállás" 

szempontjából. 

– Folyamatos munkabemutatók a szakteremben, folyosón, tanteremben (az értéklelés 

mellett az osztály, az iskolai közösség és a szülők tájékoztatása céljából is!). 

– Iskolai kiállítások a helyi hagyományok részeként , az évi munka áttekintése, 

bemutatása céljából (iskolanaphoz, gyermeknaphoz, tanév végéhez vagy más jeles 

eseményhez kapcsolva). 

– Iskolai, területi, országos képzőművészeti és művészettörténeti versenyeken való 

részvétel. 
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– Benevezés hazai és nemzetközi pályázatokra. 
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A tanulók harmadik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

RAJZ 

 

A vizuális kultúra körébe tartozó alkotótevékenységek iránti érdeklődése:  

élénk – mérsékelt – közömbös 

Munkáját: önállóság – ötletszerűség – segítségvárás jellemzi 

Ábrázolási készsége, színhasználata: biztos – bizonytalan – változatos – 

egyhangú 

Fantáziája, kifejezésmódja: színes – színtelen – változatos – egyhangú – 

egyéni - fejletlen 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók harmadik osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

RAJZ 

 

Ábrázolása: átlagon felüli – kiváló – jó – átlagos - gyenge.  

A tanult technikákat: ismeri, változatosan, jól, megfelelően alkalmazza - kevés 

technikát ismer - rosszul alkalmazza.  

A rajzeszközeit: változatosan, alkotó módon használja - irányítással, 

segítséggel használja - nem megfelelően használja.  

Munkáira jellemző: az ötletesség, tisztaság, érdekes, önálló megoldásokat talál 

- ötletekben szegény, minta alapján képes alkotásra - maszatos, rendetlen. 

Rajz és vizuális kultúra tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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18.   4. évfolyam 

 

Évi óraszám: 74 

Cél   

A célok megegyeznek a 3. évfolyamnál megfogalmazottakkal.  

Követelmény 

Kifejezés, képzőművészet 

– Vizuális nyelv 

 A 4. évfolyam befejezésekor legyen a tanuló képes a látvány és az ábrázolás 

közötti különbségek és hasonlóságok felismerésére.  

 Értse, hogy a képekben (rajzokban, festményekben, plasztikákban, 

konstrukciókban) saját képzeletvilága is megjeleníthető, s hogy "mesélni", valamit 

elbeszélni a képi nyelv segítségével is tudunk.  

 Legyen képes kiválasztani, hogy saját kifejezési, közlési szándékainak milyen 

vizuális nyelvi eszköz (vonalas rajz, színek, térbeli modell stb.), és kompozíciós 

elrendezés lesz a legmegfelelőbb. 

 Tudja -vezetéssel- döntéseit indokolni is. 

– Képzőművészet 

 A 4. évfolyam befejezésekor a tanuló legyen képes személyes élményeinek 

kifejezéséhez a megoldás önálló megválasztására.  

 Élményközvetítő motívumait minél változatosabban szerepeltesse képen 

(grafikában, festményben) és plasztikában egyaránt. 

 Törekedjék tudatos elrendezésre, ismerjen és önállóan alkalmazzon többféle 

kiemelésmódot. 

 Ismerje és tudja önállóan ismertetni a képzőművészet ágait és műfaji jellemzőit. 

Ismerjen fel és nevezzen meg az elemzett művészeti alkotásokból minél többet. 

 Ismerje a lakóhelyén vagy környékén található jelentős múzeumot vagy 

kiállítótermet.  

 Szívesen, forgassa az iskolai könyvtári művészeti albumait.  

 Gyűjtse a művészeti reprodukciókat (levelezőlapokat, újságképeket). 

 Készségszinten, s minél kreatívabban dolgozzon a képzőművészeti jellegű 

megjelenítés megismert alapeljárásaival. 

Vizuális kommunikáció 

– A 4. évfolyam befejezéséig legyen a gyermek képes látványok, tárgyak, folyamatok 

legjellemzőbb vonásainak megragadására, megjelenítésére. 

– Tudjon konkrét modellt karakterének, testességének, térbeli helyzetének megfelelően 

ábrázolni közvetlen megfigyelés alapján. 

– Tudja a megfigyelt tárgy a legjellemzőbb nézetét (síkbeli jelét) megrajzolni emlékezet 

alapján is. 
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– Ismerje a különböző nézetek összefüggését és tudjon szabadkézzel nézeti ábrát vázolni 

Tárgy-és környezetkultúra  

– A 4. évfolyam befejezésekor legyen a gyermek ötletes és minél kreatívabb különféle 

rendeltetésű tárgyak kitalálásában, kivitelezésében. 

– Tudja terveit, a megvalósítás menetét elgondolni és elmondani. 

– Jellemezze figyelem a követendő minta megértésében, fantázia a tervezésben, 

következetesség az elkészítésben. 

– Legyen képes az elemzett tárgyak formája (anyaga, mérete) és tartalma (funkciója) 

közötti kapcsolat felismerésére.  

– Vegyen részt érdeklődéssel a közös elemzésében, törekedjék saját gondolatainak 

megfogalmazására. 

– Értse a tárgyalkotó folyamatot a helyzetfelismeréstől az ötlet megszületésén át az 

elkészítésig, az ésszerű munkamenet betartásáig. 

– Legyen jártas és tapasztalt a megismert eszköz nélküli eljárásokban, egyszerű 

kéziszerszámok, modellező anyagok használatában. 

Ezeket a követelményeket a technika tantárggyal összehangoltan érvényesítsük! 

A média társadalmi szerepe,használata 

– Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, 

alkalmazása. A hálozati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges 

viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. 

– A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése. 

– A médiaszövege előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos 

alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.  

Tartalom 

– Vizuális nyelv 

 Kifejezés, alkotás 

Komponálás síkon, illetve térben. Az elemek elrendezése és a kép Tartalma közötti 

összefüggés vizsgálata. 

 Befogadás, megismerés 

A vizuális nyelv alapelemeinek áttekintése, jellemzésük: pontok, Vonalak, színek, 

foltok (síkformák) tömegek (térformák).  

(Képzőművészeti alkotások, köznapi és tudományos illusztrációk, tankönyvi 

példák elemzése) 

Az elemek egymáshoz való viszonya (azonosság, hasonlóság, kontrasztok, 

arányviszonyok, ismétlés, ritmus, szimmetria, kiemelés) 

Ellentétpárok vizsgálata (síkbeli - térbeli, pozitív és negatív forma, fény és árnyék, 

világos és sötét, nyugodt és mozgalmas, rendezett és rendezetlen, stb.) 

 Technikák 

Vonalképzés ceruzával, náddal, fapálcával, ecsettel, karcolással. 

Foltképzés vízfestékkel, temperával, zsírkrétával, kollázzsal, Nyomhagyással, 

vonal- és ponthalmazzal. 
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Formálás papír, agyag, textil megmunkálásával. 

– Képzőművészet 

 Kifejezés, alkotás 

Személyes és közös élmények, emlékek, elképzelt helyzetek, különböző témák, 

történetek megjelenítése közös alkotásokban is. (Képsorozatok, térkompozíciók, 

illusztrációk, képregények.)  

Művészeti élmények feldolgozása képzettársítások, továbbalakítások átírások 

alapján síkban és térben. 

 Befogadás, megismerés 

A gyermekek világához, az őket foglalkoztató, és az aktuális rajzórai témákhoz 

közel álló művészi alkotások közös elemzése.  

Műfaji alapismeretek: grafika (ceruzarajz, ecsetrajz, nyomatok), festmény 

(akvarell, olajfestmény, pasztell, falfestmény), szobor (agyag-, kő- és fémszobor), 

mozaikkép. 

 Technikák 

Rajzolás grafittal, krétával, ecsettel (esetleg filctollal). 

Festés temperával, vízfestékkel, zsírkrétával, vegyes technikával. 

Kollázs tépett, vágott színes papírokkal, lenyomatok anyagának felhasználásával. 

Berajzolás a kollázsba grafikai eszközökkel (pl. tussal, festékkel) 

Papírmetszet. 

Nyomtatás, préselés, frottázs, monotípia. 

Szobrok formálása agyagból, gyurmából, papírból (hajtogatás, papírmasé, esetleg 

gipszfaragás). 

A megismert műalkotások technikájának ismertetése (nyomatok, akvarell és 

olajfestés, agyagszobor készítése, kőfaragás, bronzöntés, kavicsmozaik, 

freskófestés stb. ) 

Kulcsfogalmak: Nézőpont, ritmus, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés, figurális 

alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, műfaj, technika, 

eljárás. 

Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: Olvasmányokhoz kapcsolódó személyes élmények felidézése, 

megosztása. Műélvezet, humor. 

Matematika: mennyiségi tulajdonságok, viszonylatok, becslés, összehasonlítás. 

Vizuális kommunikáció 

– Kifejezés, alkotás 

Meghatározott célú vizuális közlések létrehozása (magyarázó rajz, alaprajz, 

folyamatábra) megfelelő technikai megoldásokkal. 
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A tanulmányrajzok alapján egyszerű forma és színredukciók, motívumok létrehozása, 

alkalmazása. (Plakátok, meghívók, névkártyák, a rajztömb borítójának díszítése, 

tárgyak díszítése, stb.) 

Cselekvés folyamatának ábrázolása mozgásfázisokkal síkban és plasztikusan is. 

– Befogadás, megismerés 

A látvány jellemző színei. Telt és tört színek, hideg és meleg színhatás. 

Formák vizsgálata: megfigyelése és ábrázolása saját nézőpontból, rálátásban. A test és 

a síkforma. 

(Gyümölcsök, virágok, játékok stb. beállítása, megfigyelése, megjelenítése rajzzal, 

festéssel.) 

Az emberalak jellemző formája, arányai, mozgása.  

(Önarckép, mozgástanulmányok, emberalak elől-, oldal-, hátulnézetben. Mozgás, tánc, 

cselekvés, tréfás esemény megjelenítése képsorral. Beszélgetés az idő ábrázolási 

lehetőségeiről.)  

Egymás megfigyelése, olvasás a gesztusokból. Kifejezésformák eljátszása 

(testbeszéd), a tapasztalatok felhasználása a témák megjelenítésében ("Ötöst kaptam" 

"Gól!" "Beteg a kutyám" stb.)  

A tájékoztató, közlő ábrák, jelek, jelképek legfontosabb képnyelvi szabályai: 

közérthetőség, pontosság. (Látványok és képek jelentésének értelmezése.)  

Magyarázat rajzban (metszetek, alaprajzok, útvonalrajzok, térképek).  

Az épület. A külső és belső terek rendeltetése (lakóház, közösségi épület, templom, 

vár).  

– Technikák  

Szabadkézi vázolás keresgélő vonalakkal, rajzolás vonalzóval. 

(A szabad rajz és a szerkesztett ábra összevetése, technikájuk különbözőségének 

vizsgálata. A pontosság funkciója a magyarázó rajzban.) 

Tárgy-és környezetkultúra 

Rajzolás tussal, rajztollal, hurkapálcával, színezés ceruzával, foltszerű és egyenletes, 

pontos festésmóddal. 

Színtanulmányok akvarellel, és vegyes eljárásokkal.  

Papírmunkák (egyszerű értelmező papírmodellek) 

Agyagmunkák, szoborkészítés (mozgástanulmányok) felrakással (esetleg drótvázra). 

Kulcsfogalmak: Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, gesztus, összehasonlítás, 

képregény, vizuális sűrítés, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: Látványok verbális megfogalmazása. Kulcsszókeresés, 

szövegtömörítés, táblázat, ábra kiegészítése a szöveg alapján.  

Matematika: Tájékozódás a térben, a változás kiemelése, az időbeliség. 
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Környezetismeret: változások, folyamatok, növények, állatok.  

Tárgy-és környezetkultúra kultúra 

– Kifejezés, alkotás 

Ünnepi rendeltetésű tárgy tervezése és készítése a gyermekek saját ötletei alapján. Az 

anyag, a megformálás és díszítés célnak megfelelő megválasztása. 

– Befogadás megismerés 

Ismerkedés a népművészettel. Település, építmények.  

Tárgyalkotás: bútor, viselet, faragás, fazekasság, vas- és fémművesség. A köznapi és 

az ünnepi tárgyak. (Példák elemzése a magyar és más népek művészetéből is.) 

A tartalom és forma kapcsolatának elemzése az utca, a közterek tárgyaiban, 

berendezéseiben is (pl. postaláda, telefonfülke, újságpavilon, padok, szökőkutak, 

játszótéri berendezések, szemétládák) 

– Technikák 

Anyagalakítás, konstruálás a megismert eljárásokkal.  

Agyagedények felrakással, préseléssel, karcolt és rátett díszítések. 

Csuhémunkák.  

Formálás papírból.  

Művesség a kivitelezésben. 

Kulcsfogalmak: Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, vizuális ritmus, szerkezet, felület, 

stilizálás, tértervezés, szerkesztés, alkotás, konstrukció, funkció, térkapcsolat, térbeli tagolás, 

település, épület, építmény, alaprajz. 

Kapcsolódási pontok 

Matematika: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás), összehasonlítás. Adott 

objektum más nézőpontból. Tájékozódás az időben. 

Dráma és tánc: A színház formai elemei, látott előadásban, illetve alkalmazása saját 

rögtönzésekben. 

Erkölcstan: A múlt és a jelen életviszonyai közötti különbségek. 

Környezetismeret: Az anyagfajták megmunkálhatóságs, felhasználásuk. 

A média társadalmi szerepe, használata. Médiahasználat, élménybefogadás, 

élményfeldolgozás 

– Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) 

szabályainak megismerése különböző eszközökkel (pl. egyszerű társasjáték). 

– Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat lehetőségeinek 

tudatosítása (pl. gyermekbarát honlapok böngészése). 

– A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján beszélgetés egyes 

médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, könyv, 

újság) hétköznapokban betöltött szerepéről, funkciójáról. 
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– Médiaszöveg megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír- álhír témakörről. 

– A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter) 

azonosítása, főbb elemeinek megismerése. 

– Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságaival, a reklámok 

megjelenésének vátozatos helyeivel, formáival. A reklámok működése (hatáskeltés) 

néhány fontos eszközének megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán keresztül. 

Reklámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés). 

Kulcsfogalmak: Média, televízió, rádió, internet, újság,  videójáték, film, televíziós sorozat, 

televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, ismeretterjesztő műsor, reklám), animáció, 

jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, csend, emberi hang, 

médiatartalom, médiafogyasztó, médiahasználat, információ, hír, álhír, hírműsor, újság, 

újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, személyes kommunikáció, online 

kommunikáció, www, e-mail, like- jel. 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelvés irodalom: Olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő technikák 

ismerete, alkamazása a hatékonyabb megértés érdekében: a művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő változásainak felismerése. Az események sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása. A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, 

címválasztás, a cím és szöveg kapcsolata, a lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az 

időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi eszközök 

alkalmazása. Az információk keresés és kezelése. A könyvtár mint információs központ, a 

tanulás bázisa, segítője. Levélírás, levélcímzés. Rövid szöveges üzenetek megfogalmazása. 

Adatok, információk gyűjtésének, célszerű elrendezésének módjai. 

Erkölcstan: Erkölcs és erkölcstelenség tapasztalása mint példa. Szerepek a családon, 

közösségen belül. A jó-rossz megjelenítése a művészetben. Önálló gondolat vállalása, 

véleménynyilvánítás. Építő jellegű vitakultúra kialakítása, gondolatszabadsággal való 

ismerkedés. Konfliktusmegoldás, közös szabályalkotás és annak elfogadása mint érték. 

Dráma és tánc: A mese/történet helyszíneinek és szereplőinek beazonosítása, illetve 

viszonyainak meghatározása. 

Környezetismeret: A helyes önismeret kialakításának megalapozása. 

Értékelés 

Megegyezik a harmadik évfolyamnál megfogalmazottakkal.     
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A tanulók negyedik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

Alkotómunkáját: önállóság – ötletszerűség – segítségvárás jellemzi 

Ábrázolási készsége, eszközhasználata: biztos – bizonytalan 

Fantáziája, kifejezésmódja: színes – színtelen – változatos – egyhangú – 

egyéni – fejletlen 

Tanult képzőművészeti ágakról, ismert alkotásokról: képes – nem képes 

véleményt alkotni 

 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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19.  Dráma és tánc és 1-4. osztály 

 

A Dráma és tánc tantárgy kerettantervben megjelölt ismeretanyaga, az Ének-zene tantárgy és 

Magyar nyelv és irodalom tematikai egységeibe épül be. 

A művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás elősegíti a művészeti ágak 

jellemzőinek megértését, és mindezek eredményeként kialakul a tanulókban, a művészetek 

megismerésének igénye. 

A tánctantárgy tanításának célja és feladata 1-4. osztályban 

Alapelvek 

Dráma és tánc tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a 

kommunikáció, a kooperáció fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése és különböző 

művészeti tevékenységek – különösen a tánc és drámajátékos gyakorlatok – által. Mint 

pedagógiai módszer az alsóbb évfolyamokon mindvégig jelen van, a felsőbb évfolyamokon 

pedig alkalmazása ajánlott. 

A dráma és tánc kreatív folyamata a csoportos játékok együttes élménye révén segíti elő a 

tanulók alkotó és kapcsolatteremtő képességének kibontakozását; összpontosított 

ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztasághoz, 

szolgálja ön- és társismeretük gazdagodását. A dráma és a tánc tantárgyként az érzékelés és a 

kommunikáció iskolája. Cél a képességek fejlesztése: a fogékonyság, a fantázia, a 

koncentráció és a jó értelemben vett érzékenység fokozása, az észlelés finomságának, a 

kifejezés árnyaltságának fejlesztése, valamint az értékek iránti fogékonyság, a tolerancia és az 

együttműködés magas szintjének kialakítása. 

A dráma és tánc, mint tantárgy, tevékenységközpontú. A tevékenységet követő elemző 

beszélgetések a fogalmi ismeretek bővülésével járnak. Akkor hatékonyak igazán, ha a tanulók 

megszerzett tudásukat, alakulóban lévő véleményüket, felvetődő kérdéseiket beépítik a 

megjelenítő játékokba. 

A dráma és tánc speciális művészeti ismereteket nyújt, és az alkotó munkával együtt járó 

élmények segítségével hozzájárul a kreatív személyiség kialakításához. A kultúra iránti 

nyitottság, esztétikai érzékenységet alakít ki, s a művészetek befogadására, értésére és 

művelésére nevel. 

A dráma és tánc jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen meghatározott 

ismeretek, készségek és képességek fejlesztésében.  

Az erkölcsi nevelés területén a tanuló a dráma és tánc tanulása során olyan kérdésekkel és 

problémákkal találkozik, amelyek segítenek eligazodni az őt körül vevő világban. Megtanulja 

a munkához szükséges rendet és fegyelmet, e tevékenységek révén megismeri, képes 

elfogadni és követni különböző közösségek normáit. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző, népszokásokhoz 

vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődése szűkebb és tágabb 
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környezetének kultúrája iránt, megtapasztalhatja ezek helyét Európa és a világ 

szokásvilágában, fontossá válhat számára a hagyományok megismerése és megőrzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén nyitottá válhat a társadalmi jelenségek 

iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a kisebb és 

nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és korlátokkal.  

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség területén képes az alkalmazkodásra és az érdekérvényesítésre. 

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több 

szempontból is értékelni, és drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. 

A megbeszéléseken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai 

tevékenységének elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások munkájának elismerésére, 

tiszteletére is.  

A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a különféle, a figyelem 

összpontosítására szolgáló koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődhet közvetlen és tágabb környezetének 

természeti és társadalmi értékei, sokszínűsége iránti szenzibilitása.  

A tanulás tanítása területén képes kialakítani a személyiségének megfelelő tanulási 

szokásokat, képes a hatékony, önálló felkészülésre, és alkotó jellegű részvételre nyilvános 

közösségi tevékenységekben.  

A médiatudatosságra nevelés területén: megfelelő módon eligazodik az interneten, illetve a 

különféle hiteles médiatartalmakban, valamint a rendelkezésére álló szakirodalomban. 

Célok 

– Erősödjék biztonságuk a térhasználat, a mozgás, a verbális és nem verbális 

kommunikáció terén. 

– Életkorukhoz mérten ismerjék a dráma és a színház formanyelvét, a színházihatás 

elemeit, érdeklődjenek a különböző színházi műfajok iránt, alakuljon ki bennük a 

színházlátogatás igénye. 

– Tekintsenek értékként hagyományainkra, kultúránkra, tisztelettel és kíváncsisággal 

közeledjenek más kultúrák felé. 

– Leljék örömüket a fegyelmezett, tervszerű, összpontosított alkotómunkában, erősödjék 

tartós, intenzív figyelmük, legyenek képesek munkamegosztásra, értsék és értékeljék 

társaik munkáját. 

– Fejlődjön ön-és emberismeretük, tudják képviselni saját álláspontjukat, de legyenek 

elfogadóak más álláspontok iránt, erősödjék toleranciájuk, kompromisszumkészségük 

és empatikus képességük. 

– Legyenek képesek önálló döntések meghozatalára, ismerjék és vállalják a 

következményeket. 

– Ismerjék fel a különböző élethelyzeteket és törekedjenek arra, hogy sikeresen 

eligazodjanak bennük. 
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– Fejlődjék önismeret és önuralmuk. Találják meg, alakítsák ki, fogadják el és vállalják 

saját személyiségüket erényeikkel és hibáikkal együtt. 

– Alakuljon ki bennük a művészettel élés igénye: legyenek aktív, értő befogadók és 

alkotó személyiségek. 

– A derű, a játékosság és a munkában megtalált öröm váljon életük természetes részévé. 

Fejlesztési követelmények 

– Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben a konkrét és az absztrahált mozgás 

elkülönítése, (a tanult motívumok visszaadása, stílusos előadása). 

– Részvétel a különbféle drámajátékos gyakorlatokban. 

– A hallott zene által keltett érzések mozgásos kifejezése, hogy összehangoltan legyen a 

dal mondanivalójával, hangulatával. 

– Részvétel különbféle bábok készítésében. 

– Magyar tájegységek és más népek hagyományainak, kultúrájának tisztelete, 

megismerésének igénye. 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

– A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek, készségek. 

– Rögtönzési és együttműködési készség. 

– A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása. 

– Történetek feldolgozása. 

– Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség. 

– Megismerő- és befogadó képesség. 

Kompetenciák (Kapcsolódási pontok) 

Anyanyelvi kommunikáció 

– A verbális önkifejezés képességének fejlesztése. 

– Az egyéni érzések megfogalmazása a zenei anyag hangulatáról. 

– Véleményalkotás a zenehallgatási anyagokról. 

– A szöveg, ritmus tanulásakor felmerülő problémák értelmezés. 

– Fogalommagyarázat. 

– Helyes kreatív nyelvhasználatra nevelés, szókincsbővítés a dramatikus játékok 

szövegeinek értelmezésével, a régies szavak jelentésének magyarázatával. 

Matematikai kompetencia 

– Logikus gondolkodás fejlesztése. 

– Motivikai sorok memorizálása. Ritmusértékek összekapcsolása. 

– A viszonyítás képességének fejlesztése. 

– A ritmusértékek megtanulásának alapja az egymáshoz való viszonyítás 

– Térhelyzetek, irányok, távolságok, térformák bontása (körök, sorok, négyesek, párok) 

viszonyítása. 
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Szociális és állampolgári kompetencia 

– A társadalomban való hatékony, építő részvételhez szükséges viselkedési formák 

alakítása, egyéni felelősségvállalás. 

A csoportban való mozgáshoz minden egyénre szükség van, mindenki ugyan olyan 

fontos szerepet tölt be. 

– Konfliktusmegoldó képesség fejlesztése, példamutatás a tanórákon előforduló 

konfliktusok helyes megoldására. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

– Kezdeményező magatartásra nevelés. 

A tanórai légkör lehetővé teszi a gyermek számára a kérdezést, mellyel a saját 

érdeklődését követve ismerheti meg a dráma és tánc tantárgy részterületeit. 

Kreatív gondolkodásra nevelés, improvizáció egy megadott ritmusra és dallamra. 

– Kockázatvállalás. 

Az együtt mozgás kockázata, ha valaki elrontja, elronthatják a többiek is. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

– Az érzések kreatív kifejezőképességének fejlesztése. 

A tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvőbiztonságának, ritmusérzékének, 

hallásának, tér – és formaérzékének fejlesztése, gazdagítása.  

– A hallott zene által keltett érzések mozgásos kifejezése, hogy összhangban legyen a 

dal mondanivalójával, hangulatával 

– A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismerése, 

megszerettetése lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

A továbbhaladás feltételei, fejlesztési követelmények 1-4. évfolyam végén 

Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésében. 

Egy tánc alaplépéseinek ismerete. 

Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben. 

A rögtönzés szabályainak ismerete, improvizációs készség fejlesztése. 

Minimális követelmény 

– Egyenletes lüktetésű, valamint egyszerű ritmusképletek visszaadása tapssal, 

dobogással. 

– Egy tánc alaplépéseinek szabad előadása. 

Témakörök 

– Énekes-táncos játékok, dramatikus játékok 

– Egyszerű tánc elemek kombinációja 
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– Különböző térformák ismerete, térhasználat, térformák kialakítása irányítottan és 

improvizáció formájában 

– Koreográfia elemekre épülő dramatikus tánc-etűd, táncjáték 

A tanulók értékelésének szempontjai 

A Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint történik. 

20.  1-2. évfolyam 

A tematikai egység nevelési- fejlesztési céljai. 

Csoportos játék és megjelenítés 

Játékbátorság kialakítása. Képesség fejlesztés játékok gyakorlatok során. Együttműködés 

fejlesztése párban, kiscsoportban, osztályközösségben. Beszédfejlesztés rövid szövegeken 

alapuló gyakorlatokkal. 

Rögtönzés együttműködés 

A fantázia fejlesztése különböző dramatikus tevékenységen keresztül. 

A kreativitás fejlesztése tárgyak, bábok alkalmazásával. 

Dráma és színház formanyelvének tanulmányozása  

A mese alapvető szerkezeti elemeinek felismerése. 

A történet helyszínének, szereplőinek, cselekményének megfigyelése. 

A színházi formanyelv megfigyelése. 

Történetek feldolgozása 

A rögtönzési képesség fejlesztése tanári irányítással zajló csoportos játékok során. 

Fantázia fejlesztése. Helyes viselkedési szokások kialakítása érdekében egyszerű 

magatartásformák megfigyeltetése és rögzítése. 

Megismerő és befogadóképesség  

Ismerkedés versek, mesék befogadását, elmondását segítő, fejlesztő játékokkal, 

gyakorlatokkal. 

Játékos és kreatív tevékenységek révén báb- vagy gyermekszínházi előadások több szempontú 

és élményszerű befogadásának elősegítése. 

A tanulók közvetlen környezetében élő hagyományokhoz, szokásokhoz kapcsolódó 

szertartások megismerése. 
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1. évfolyam 

Csoportos játék és megjelenítés 

– Mondókák, nyelvtörők alkalmazása a beszédfejlesztés során. 

– Ritmus-, mozgás és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és 

memóriagyakorlatok. 

– Népi gyermek- és dramatikus játékok tanulása. 

– Térkitöltő és kihasználó gyakorlatok egyszerű mozgáselemek, ill. alapfokú táncelemek 

felhasználásával. 

– Az egyensúly fejlesztését és koordinációt fejlesztő játékok. 

Rögtönzés és együttműködés 

– Utánzó- és fantáziajátékok. 

– Játékok bábokkal vagy bábként használt tárgyakkal. 

– Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok improvizálása. 

A dráma és színház formanyelvének tanulmányozása 

– A beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása játékhelyzetben és/ vagy ritmikus 

formában.  

– Hangulatok, hangulatváltozás érzékeltetése, mozgáson, hangokon keresztül. 

– A mesei szereplők megjelenítése tanítói segítséggel. 

– A mese helyszíneinek megjelenítése dramatikus eszközökkel. 

– A mese tipikus szófordulatainak használata játékokban. 

Történetek feldolgozása 

– Szerepjáték tárgyakkal vagy tárgyak nélkül. 

– Egy- egy epizód, megjelenítése a tanult bábos, mozgásos módokon. 

Megismerő és befogadóképesség 

– Versek, mesék befogadását, elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát 

fejlesztő játékok, gyakorlatok. 

– Fantázia játékok a vers/ mese szövegéből, hangulatából kiindulva, mozgásos 

improvizációk. 

– Tánc és mozgásmotívumok tanulása. 

2. évfolyam 

Csoportos játék és megjelenítés 

– Mondókák, nyelvtörők alkalmazása a beszédfejlesztés során. 

– Ritmus-, mozgás és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és 

memóriagyakorlatok. 

– Népi gyermek- és dramatikus játékok tanulása. 

– Mozgásos, hang- és térérzékelő gyakorlatok. 

– Egyszerű mozgások és tartáshelyzetek utánzása, tükrözése. 

– Az egyensúly fejlesztését és a koordinációt javító játékok. 
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Kulcsfogalmak: Játék, páros játék, kiscsoportos játék, szabálykövetés, alkalmazkodás, 

mozgásutánzás, hangerőfokozás.   

Rögtönzés és együttműködés 

– Utánzó- és fantáziajátékok. 

– Játékok bábokkal vagy bábként használt tárgyakkal. 

– Állóképek rögtönzése egész csoportban, majd kiscsoportokban megadott szempont 

alapján. 

– Gyermekjátékok motívumainak szabad variálása. 

– Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok improvizálása. 

Kulcsfogalmak: Fantázia, báb, szereplő, helyszín, rögtönzés, állókép. 

Dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

– A beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása játékhelyzetben és/ vagy ritmikus 

formában.  

– Hangulatok, hangulatváltozás érzékeltetése, mozgáson, hangokon keresztül. 

– A mese helyszíneinek és szereplőinek azonosítása a főhős kiválasztása és a választás 

indoklása. 

– Mesei szereplők, helyszínek megjelenítése dramatikus eszközökkel. 

– A mese lehetséges személyes tanulságainak összegyűjtése. 

– A színház vagy bábszínház egyes formai elemeinek megfigyelése a látott előadásban, 

illetve alkalmazása saját játékokban.(pl. egyszerű jelmezek, kellékek használata). 

– Egyszerű kifejezési formák megismerése és alkalmazása (pl.: mímes játékok, 

telefonbeszélgetés). 

– A tér rendje szimmetria, párhuzam, ritmus a térben. 

– A célnak és szándéknak megfelelő forma megtalálása lényegkiemelés technikája. 

Kulcsfogalmak: Kezdet, befejezés, főszereplő, mellékszereplő, helyszín, cselekmény, jelmez, 

kellékek, jelenet. 

Történetek feldolgozása  

– Ismert vagy közösen kialakított történet megjelenítése, a történetek feldolgozása 

dramatikus tevékenységekben. 

– Egyszerű magatartásformák, viselkedések megbeszélése (elemzése) csoportos 

improvizáció k kapcsán. 

Kulcsfogalmak: Jelenet, lassítás, gyorsítás, tárgyhasználat. 

Megismerő és befogadó képesség 

– Versek, mesék befogadását, elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát 

fejlesztő játékok, gyakorlatok. 

– Színházi előadás közös megtekintése. A látott színházi előadás dramatikus 

tevékenységekkel történő feldolgozásában való részvétel. 

– Egyszerű tánc és mozgásmotívumok összekötése. 
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– Hagyományokhoz kapcsolódó szertartások, azok dramatikus vonatkozásinak 

megismerése, megjelenítése.  

Kulcsfogalmak: Színházi előadás, konfliktus, szokások, hagyomány, ünnep. 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

– Közreműködés a játékokban. 

– Aktív alkotó közreműködés a csoportos dramatikus tevékenységben. 

– A kreativitás és fantázia mozgósítása a különböző játékokban és dramatikus 

tevékenységekben. 

– Az egyéni és közös tevékenység szabályainak ismerete és megtartása. 

 

21.  3-4. évfolyam 

A tematikai egység nevelési- fejlesztési céljai  

Csoportos játék és megjelenítés 

– Együttműködés fejlesztése játékhelyzetekben. 

– Egyensúly-, ritmus- és térérzékelés továbbfejlesztése.  

– Térhasználat és tájékozódás fejlesztése. 

– Beszédfejlesztés rövid szövegeken alapuló gyakorlatokkal. 

– A mozgás fejlesztése. 

Rögtönzés együttműködés 

– A pontos kifejezőkészség fejlesztése a megjelenítésben. 

– Egyszerű bábos technikák megismertetése. 

– Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok megismertetése az improvizációs készség 

fejlesztése érdekében 

– Csoportos, kiscsoportos együttműködés fejlesztése. 

Dráma és színház formanyelvének tanulmányozása  

– A mese/ történet alapvető szerkezeti elemeinek megismerés, az erre vonatkozó 

ismeretek alkalmazása dramatikus tevékenységekben 

– A látott előadás szerepeinek, helyszíneinek azonosítása, illetve terének és idejének 

megállapítása. 

– A színházi formanyelv legalapvetőbb elemeinek felismerése. 

Történetek feldolgozása 

– A rögtönzési, improvizációs képesség fejlesztése.  

– Történetek értelmezése és feldolgozása dramatikus eszközök alkalmazása. 

– Egyszerű magatartásformák, viselkedések megfigyelése, értelmezése, megjelenítése. 
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Megismerő és befogadóképesség  

– A ritmusérzék és a mozgáskultúra fejlesztése. 

– Játékos és kreatív dramatikus tevékenységek gyakorlása. 

– Báb- vagy gyermekszínházi előadás megtekintése és feldolgozása. 

– Dramatikus jellegű néphagyományok megismerése, alkalmazása. 

3. évfolyam 

Csoportos játék és a megjelenítés 

– Ritmusjátékokkal kombinált térkitöltő gyakorlatok és játékok. 

– Az egyensúly fejlesztését és a koordinációt javító mozgásos játékok. 

– Rövid versek, mondókák, nyelvtörők közös megtanulása. 

– Népi gyermekjátékok, a játékokhoz szükséges táncos alaplépések közös megismerése, 

dramatikus játékok. 

Rögtönzés és együttműködés 

– Fantáziajátékok elképzelt tárgyakkal, elképzelt helyszínekkel. 

– Játékok bábként használt tárgyakkal, vagy bábokkal (pl. ujjbábokkal) 

– Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok megismerése, az improvizációs készség 

fejlesztése érdekében. 

A dráma és színház formanyelvének tanulmányozása 

– A megjelenítés előkészítésének a mese/ történet helyszíneinek és szereplőinek 

azonosítása, illetve viszonyaik meghatározása. 

– Színházi előadás megtekintése, megbeszélése. 

– A megfigyelt színházi hatáselemek (kellékek, jelmez, díszlet, berendezési tárgyak, 

zene) használatával kiscsoportos jelenet tervezése. 

– Az alapvető fogalmak (pl.: mese, cselekmény, szándék feszültség, konfliktus, 

fordulópont) ismerete alkalmazása a saját játékok értékelő megbeszélése során. 

– A tér rendje, ritmus a térben. 

– A célnak és a szándéknak megfelelő formamegtalálása a lényeg kiemelés technikái. 

Történetek feldolgozása 

– Szerepjáték tárgyakkal vagy tárgyak nélkül. 

– Különböző történetek több szempontú feldolgozása változatos dramatikus 

tevékenységek alkalmazásával. 

Megismerő - és befogadóképesség 

– Ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékok gyakorlatok. 

– Színházi előadás előkészítése, megtekintése, megbeszélése. 

– Tanult vagy választott irodalmi mű szövegéből, hangulatából kiindulva színházi/ 

bábszínházi eszközökkel végzett dramatikus tevékenység egész csoportban és 

kiscsoportban. 

– Tánc és mozgásmotívumok tanulása, azok összekötése. 
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– A hagyomány szokáscselekmények megismerése a természethez, évszakokhoz 

kapcsolódóan, egy-egy dramatikus motívum megjelenítése. 

4. évfolyam 

Csoportos játék és a megjelenítés 

– Ritmusjátékokkal kombinált térkitöltő gyakorlatok és játékok. 

– Az egyensúly fejlesztését és a koordinációt javító mozgásos játékok. 

– Az érzékelés több területét is igénybe vevő és tartós figyelemmel kísért hosszabb 

cselekvésben megvalósuló játékok. 

– Az osztott figyelmet erősítő, egyszerre több szempontot figyelembe vevő memória-, 

mozgás-, ritmus- és koncentrációfejlesztő játékok. 

– Népi gyermekjátékok, a játékokhoz szükséges táncos alaplépések közös megismerése, 

dramatikus játékok. 

Kulcsfogalmak: Ritmus, tempó mozgásritmus, beszédritmus, együttműködés egymásra 

figyelés, népi játék. 

Rögtönzés és együttműködés 

– Fantáziajátékok elképzelt tárgyakkal, elképzelt helyszínekkel. 

– Játékok bábként használt tárgyakkal, vagy bábokkal (pl. ujjbábokkal) 

– Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok megismerése. az improvizációs készség 

fejlesztése érdekében. 

– Csoportos, rögtönzések és jelenetek tanítói irányítással (pl. adott helyszínre, 

szereplőkre, időre történő megkötéssel). 

Kulcsfogalmak: Szerep, párbeszéd, kellék, hangulat, bábjáték, bábmozgatás, tánclépés. 

A dráma és színház formanyelvének tanulmányozása 

– A megjelenítés előkészítésének a mese/ történet helyszíneinek és szereplőinek 

azonosítása, illetve viszonyaik meghatározása. 

– Színházi előadás megtekintése, megbeszélése, a legalapvetőbb dramaturgiai ismeretek 

feltárása (főszereplő, szereplő, indítás, befejezés, tér, idő viszonyok). 

– A megfigyelt színházi hatáselemek (kellékek, jelmez, díszlet, berendezési tárgyak, 

zene) használatával kiscsoportos jelenet tervezése a jelenetek megbeszélése, elemzése. 

– Az alapvető fogalmak (pl.: mese, cselekmény, szándék feszültség, konfliktus, 

fordulópont) ismerete alkalmazása a saját játékok értékelő megbeszélése során. 

– A tér rendje, ritmus a térben. 

– A célnak és a szándéknak megfelelő formamegtalálása a lényeg kiemelés technikái. 

Kulcsfogalmak: Indítás, befejezés, szereplő, a cselekmény haladása, színpad, hang, zene, 

kellék. 

Történetek feldolgozása 

– Szerepjáték tárgyakkal vagy tárgyak nélkül. 
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– Különböző történetek több szempontú feldolgozása változatos dramatikus 

tevékenységek alkalmazásával. 

– Felkészülés a történet egyes részeinek kiscsoportos továbbgondolására, mozgásos, 

illetve párbeszédes jelenetek, továbbá a tanult és a csoportos játékokban használt 

tevékenységek alkalmazásával. 

Kulcsfogalmak: Jelenet, néma jelenet, állókép, történet és cselekmény – ezek azonosságai és 

különbségei. 

Megismerő - és befogadóképesség 

– Ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékok gyakorlatok. 

– Színházi előadás előkészítése, megtekintése, megbeszélése, a látottak feldolgozása 

dramatikus tevékenységekkel: ennek során a szereplők viszonyainak, jellemének 

kibontása. 

– Tanult vagy választott irodalmi mű szövegéből, hangulatából kiindulva színházi/ 

bábszínházi eszközökkel végzett dramatikus tevékenység egész csoportban és 

kiscsoportban. 

– Tánc és mozgásmotívumok tanulása, azok összekötése. 
– A hagyomány szokáscselekmények megismerése a természethez, évszakokhoz 

kapcsolódóan, egy-egy dramatikus motívum megjelenítése. 

Kulcsfogalmak: Színész, bábszínész, táncos, világítás, díszlet, kellékek zene, népszokások 

hagyomány. 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

– A tanuló aktívan részt vesz a közös alkotó játékokban. 

– Kreativitását és fantáziáját mozgósítja az adott témán és cselekvésen belül 

együttműködve társaival. 

– A dramatikus tevékenységek gyakorlásához szükséges szabályok ismerete és 

megtartása. 

– Dramatikus tevékenységek és színházi eszközök alkalmazása a játékok vagy a 

megjelenítés során.   
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TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

1-4. osztály 

 

1. ÓRATERV 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. OSZTÁLY 1 óra 37 óra 

2. OSZTÁLY 1 óra 37 óra 

3. OSZTÁLY 1 óra 37 óra 

4. OSZTÁLY 1 óra 37 óra 
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2. Célok és feladatok 

A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás 

szerzésére nyújt lehetőséget, leginkább a természettudományi és technológiai kompetencia, a 

kezdeményező- és vállalkozóképesség kialakításában vállal szerepet, egyben hozzájárul a 

tanulás és a munka megszerettetéséhez, a tudás megbecsüléséhez. 

A technika és életvitel tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket és 

beállítódásokat alakít ki, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek 

ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító hatásaitól. 

Célja az, hogy segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való beilleszkedésben, a 

tájékozódásban és az aktív alkotó tevékenységben egyaránt. Konkrét problémahelyzetekből 

indul ki, életszerű megoldásokkal, eljárásokkal dolgozik, végső soron kapcsolatot teremt az 

iskolai tanulás és az iskolán kívüli világ között. 

A kisiskolás korosztály technikai nevelése a technikai műveltség alapozását, a kézügyesség 

fejlesztését és a mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus elemi ismeretek és 

tevékenységek elsajátítását, begyakorlását foglalja magában. A technikai műveltség alapozása 

gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzését, megfelelő technikai 

szemléletmód formálását jelenti, így a gyakorlati problémamegoldás folyamatában 

szintetizálja a tanulók ismereteit. 

A tantárgy oktatásában a manualitás központi helyet foglal el, a játékos kézügyességet 

fejlesztő célok dominálnak. 

A kéz intelligenciájának fejlesztésére a gyermek-és ifjúkor a legalkalmasabb, nem 

feledkezhetünk meg arról, hogy később már nem pótolhatók az itt elkövetett mulasztások. 

Az életviteli ismeretek körébe tartoznak a háztartástan, az egészségnevelés, a szűkebb 

lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a gazdálkodás, és a szolgáltatások területei. Az 

életvitelhez sorolhatók a helyes közlekedés, és a közlekedési szabályok ismeretei is. A 

munkafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása, megismerése a pályaorientációt 

alapozza meg. A problémák megoldás, a konfliktusok kezelése segíti a gyermeket abban, 

hogy rátaláljon szakmai identitására, helyére a világban és helyes önértékelésű, fejlődőképes 

autonóm személyiséggé váljon. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett 

a csoportmunkában történő, egymást segítő munkavégzés. A szociális és állampolgári 

kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a családi és 

iskolai körben vállalható feladatok, valamint a munkamegosztás lehetőségeinek 

megismerésével kezdődik. 

A technika és életvitel tantárgy a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, 

manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be. 

Tanításának feladata, hogy optimális feltételeket teremtsen a természetes és mesterséges 

környezet anyagainak megismeréséhez, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzéséhez érzékszervi 

tapasztalással, összefüggések felismeréséhez az anyagok és a belőlük készült tárgyak között. 

Gyakoroltassa az anyagfeldolgozás alaplépéseinek alkalmazását. Tájékoztasson az 

anyagokhoz kötődő mesterségekről és szakmákról. 
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Tegye lehetővé az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai értékeinek, a szerkezet és a 

forma kapcsolatának felismerését, az épített környezet anyagainak és szerkezeteinek 

tapasztalati megismerését. 

Gyakoroltassa a becslést, a mérést, az egymás mellé rendezést, a méretazonosság 

megállapítását, az önálló tervezést és kivitelezést az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, 

elképzelések rajzi megjelenítését egyéni elképzelés szerint, egyszerű makett elemzését és 

készítését terv alapján, a munkaeszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használatát. 

Ismertesse meg a szárazföldi, a vízi és légi közlekedés kialakulásának történetét. Készítsen fel 

a városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátására és használatára 

eszközeinek bemutatásával, szabályainak megismertetésével és gyakoroltatásával. 

Gyakoroltassa a kerékpározást forgalomtól elzárt területen, ne csak tanítsa meg, hanem 

teremtsen is feltételeket a kerékpáros közlekedés szabályainak, valamint az utazással 

kapcsolatos illemszabályoknak az alkalmazására. 

Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismereteinek és szokásainak 

elsajátíttatását, az egyszerű házimunkákban való részvételre való felkészítést az életkornak 

megfelelő önkiszolgáló tevékenységek keretében szervezi meg, és a balesetmentes 

szabadidőtöltés és játék tanításával is segíti az egészséges életmód és életvezetés 

megalapozását, a környezetkímélő és a természet szeretetére épülő kritikus fogyasztói 

magatartásformák és szokások kialakítását. 

Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt terület a célok, feladatok 

megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte észrevétlenül bővül a szókincs, 

fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban elvégzendő munkák során az anyagok 

felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges szokások és elemi munkafogások 

ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását 

szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődését a becslések, mérések, számítások, a síkbeli 

és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a csoportosítások segítik. 

Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. A 

kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek 

őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az 

ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. 

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 

A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az ember életében, haszna és 

veszélyei. 

– Érdeklődés a közvetlen mesterséges környezet (a lakás, az iskolai és a lakókörnyezet) 

iránt, arról szóló tapasztalatszerzés. 

– Szabálykövető magatartás a közvetlen mesterséges környezetben. 

– A közvetlen környezet birtokbavétele a tapasztalati megismerés és annak élvezete, az 

élő és élettelen anyaggal végzett tevékenység élménye. 
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– A saját élményből adódó problémák technikai oldalának felismerése, a felkészültség 

és a tudás szerepének belátása. 

– Az ember a technika és a természeti környezet kapcsolatának megérzése, a 

tevékenység felfedezése konkrét példákban. 

Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum) 

– Ismeretterjesztő forrásokból információgyűjtés az alkotómunkához, a 

foglalkozásokhoz és a tervezéshez. 

Az alkotás folyamata, a gyakorlati problémafelismerési és problémamegoldó folyamat részei. 

– Problémafelismerés 

Személyes igények, szükségletek megnevezése.  

Az egyéni indíttatású probléma felismerése és megértése segítséggel.  

A technikai probléma megfogalmazása. 

– Tervezés 

A megoldáshoz vezető út kitalálása, megtervezése. 

Kommunikáció: a terv megjelenítése szóban, írásban, rajzban, anyagban. 

A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és a lehetőségeknek. 

– A munka megszervezése és kivitelezése 

A konstruáláshoz, kivitelezéshez szükséges terv megértése (szövegértés, rajzolvasás, 

mintakövetés). 

Egyszerű megoldás kiválasztása és megvalósítása. 

Alapanyagok alakítása kézzel, egyszerű eszközzel.  

Az anyagalakítás örömforrásként való megélése. 

Az eredmény funkcionális és formai megfelelésének megértése, megítélése 

A tapasztalatra épülő forma- anyag- szerkezet- és eljárási ismeretek elsajátítása. 

A munkafolyamat irányított, majd önálló szervezése. 

– A tevékenység és az eredmény értékelése 

Az elemi alkotó-, kritikai (önértékelő), megfigyelő-, ítélő és kommunikációs 

képességek működtetése az alkotó- és elemzőmunka folyamatában. 

Készségek, jártasságok: 

– Kognitív képességek és készségek: 

A szükségletek és lehetőségek felismerése, belátás (összefüggés - felismerés); 

problémafelismerés és megoldás (kreativitás), rendszerezés; tervezési képesség 

(térérzékelés, ábraolvasás); alkotóképesség; konstruáló képesség (modellalkotó 

képesség); tájékozódó, helyzetfelismerési képesség, kommunikatív képesség. 

– Pszichomotoros képességek és készségek: 

Kivitelezés; kombinatív képesség; önellenőrzés, utánzás; kiválasztás; 

mozgáskoordináció; helyzetváltoztatás; helyzetfelismerés. 

  



 263 

– Személyes képességek és készségek: 

Az önismeret, az önfejlesztés, az önkiszolgálás, az önellátás képessége; önvédelmi 

képesség (baleset 0megelőzés, közlekedés); kitartás; céltudatosság; szervezés, 

kezdeményezés, akaraterő. 

– Szociális képességek és készségek: 

Felelősségtudat, felelősségvállalás, kötelességtudat; segítőkészség; alkalmazkodás, 

együttműködés; kapcsolatteremtés. 

Munkavégzési és tanulási szokások 

– Rend, tisztaság, szabálykövetés, időbeosztás. 

– Megfigyelés, vizsgálat. 

– Technológiai rend, térszemlélet. 

– Gazdálkodás, környezettudatos magatartás. 

– Eszközhasználat, munkaszervezés. 
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3. 1. évfolyam 

Évi óraszám: 37 óra 

Témakörök, tartalmak: 

Család, otthon, háztartás 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

 Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai környezet 

megismertetése és megismerése során. 

 A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

 A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

 A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

 Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal, 

felnőttekkel. 

 Szókincsbővítés. Az önismeret fejlesztése.  

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

 Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban.  

Otthoni balesetek megelőzése. 

 Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás megbeszélése, 

napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismertetése, 

megbeszélése. 

Rajzos programajánlat készítése. 

 Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tartása. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

 Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

 Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, hajmosás, intim 

területek tisztántartása) eszközei és anyagai. 
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 Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak 

megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Szekrényrendezés.  

 Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás, 

háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, 

háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, 

testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, 

takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés. 

Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, szövegalkotás, beszédkultúra, kommunikáció. 

Környezetismeret: család, egészséges életmód, növényismeret, évszakok, napszakok, időjárási 

tényezők, lakhelyek, higiéné. 

Matematika: tájékozódás térben és időben - időtartam, nap, napszakok. 

Erkölcstan: Én és a közvetlenebb és tágabb környezetem, közösségeim, társaim. 

Családtagok, családi, baráti kötődések, szeretetkapcsolatok, a környezetnek való megfelelés 

szándéka, beilleszkedés. 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint a tanár által 

bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan 

megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 

megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A nyert információk 

alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. 

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő 

elemzésig. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos 

felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítások szerint. A használt 

eszközök megóvása. 
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Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. Balesetvédelmi 

rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

 Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas anyagok, textilek alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű formák 

alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, 

mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca) megmunkálása tördeléssel, darabolással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata. 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb 

kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napjainkban. 

 Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego – 

felhasználásával) utánzással, önálló elképzeléssel. 

Fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, 

magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, 

csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem. 

Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: vizuális megjelenítés. 

Környezetismeret: anyagok, érzékszervek, érzékelés. 

Matematika: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése; összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba sorolás, halmazképzés. Tárgyak, alakzatok, összehasonlítása 

mérhető tulajdonságaik szerint; mérés, becslés. 
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Magyar nyelv és irodalom: szövegértés (egyszerű, rövid útmutató jellegű szövegek olvasása, 

értelmezése, rövid szövegben az események sorrendjének felismerése). 

Erkölcstan: az alkotó ember és az épített világ tisztelete, értékek óvása. 

Közlekedés 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak azonosítása, a megelőzés, az 

elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

 A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. 

 A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása. 

Fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, 

megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, 

baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: közlekedési eszközök. 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, fogalommagyarázat, képi jelzések és szóbeli 

utasítások, szövegértés (képi, ikonikus kódok és szövegek jelentésének egymásra 

vonatkoztatása, párosítása). 

Közösségi munka, közösségi szerepek 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen környezet 

alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek 

során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása. 
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Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása 

és betartása. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel kapcsolatos 

szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselkedés szabályai. 

Példaadás, mintakövetés, a rendezvényhez illő környezet megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése.  

 Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, 

Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) 

előkészítése. A helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása 

vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 

 A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: szokások, hagyományok, jeles napok, családi és közösségi ünnepek. 

Erkölcstan: családi hagyományok, ünnepek, élmények feldolgozása, játékok. 
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A tanulók első osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

Munkái: szépek – igényesek – pontosak – gyakran pontatlanok 

Az eszközökkel és az anyagokkal: ügyesen – biztonságosan – bizonytalanul 

bánik 

Kézügyessége: kiváló – jó – korának megfelelő – koránál fejletlenebb 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  



 270 

A tanulók első osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

Anyagismerete: jó – megfelelő - gyenge.   

Eszközhasználata, munkavégzése: önálló, alkotó - segítségre szorul - gondos, 

pontos, tiszta - önállótlan, hanyag. 

Technika és életvitel tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul 
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4. 2. évfolyam 

 

Évi óraszám: 37 óra 

Témakörök, tartalmak: 

Család, otthon, háztartás 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai környezet 

megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal, 

felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése.  

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása síkbábokkal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

 Biztonságos otthon 

Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtóeszközök, gáz, 

elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező vegyszerek, romlott ételek. 

Veszélyt jelző piktogramok megismerése. 

 Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás megbeszélése, 

napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismertetése, 

megbeszélése. 
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 Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tartása. 

Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

 Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

 Testápolás 

Higiéné.  

 Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak 

megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Szekrényrendezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 

 Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás, 

háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, 

háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, 

testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, 

takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés. 

Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, szövegalkotás, beszédkultúra, kommunikáció. 

Környezetismeret: család, egészséges életmód, növényismeret, évszakok, napszakok, időjárási 

tényezők, lakhelyek, higiéné. 

Matematika: tájékozódás térben és időben - időtartam, nap, napszakok. 

Erkölcstan: Én és a közvetlenebb és tágabb környezetem, közösségeim, társaim. 
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Családtagok, családi, baráti kötődések, szeretetkapcsolatok, a környezetnek való megfelelés 

szándéka, beilleszkedés. 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint a tanár által 

bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan 

megjelenített (kép, hang, videó) forrásokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 

megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A nyert információk 

alapján a megfelelő technológia kiválasztása segítséggel. 

Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az értékelő 

elemzésig. 

Kézügyesség fejlesztése. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. 

Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben. 

Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos 

felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítások szerint. A használt eszközök 

megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. Balesetvédelmi 

rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető 

tulajdonságaik alapján. 

 Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű formák 

alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, 

mintázással. Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, 

csiszolással. 

Fémhuzal alakítása hajlítással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sodrat). 
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Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb 

kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.) 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napjainkban. 

 Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego – 

felhasználásával) kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel. 

Fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, 

magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, 

csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem. 

Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: vizuális megjelenítés. 

Környezetismeret: anyagok, érzékszervek, érzékelés. 

Matematika: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése; összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba sorolás, halmazképzés. Tárgyak, alakzatok, összehasonlítása 

mérhető tulajdonságaik szerint; mérés, becslés. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés (egyszerű, rövid útmutató jellegű szövegek olvasása, 

értelmezése, rövid szövegben az események sorrendjének felismerése). 

Erkölcstan: az alkotó ember és az épített világ tisztelete, értékek óvása. 

Közlekedés 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak azonosítása, a megelőzés, az 

elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 
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Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és a 

gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 

 A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. 

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. 

 A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

Fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, 

megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, 

baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: közlekedési eszközök. 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, fogalommagyarázat, képi jelzések és szóbeli 

utasítások, szövegértés (képi, ikonikus kódok és szövegek jelentésének egymásra 

vonatkoztatása, párosítása). 

Közösségi munka, közösségi szerepek 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen környezet 

alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek 

során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása 

és betartása. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel kapcsolatos 

szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselkedés szabályai. 



 276 

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő környezet 

megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

 Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, 

Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) 

előkészítése. A helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása 

vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 

 A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: szokások, hagyományok, jeles napok, családi és közösségi ünnepek. 

Erkölcstan: családi hagyományok, ünnepek, élmények feldolgozása, játékok. 

A következő tanévi fejlesztés feltételei 

– Az ember természetátalakító munkájával kapcsolatos tapasztalatokból példák sorolása 

(lakóhely és lakótér). 

– Az megfigyelt anyagok vizsgált tulajdonságainak felismerése, megnevezése konkrét 

tárgyakon.  

– A tulajdonságokkal kapcsolatos tapasztalatok felhasználása a megmunkálás során.  

– Az elvégzendő munkákhoz szükséges eszközök és szerszámok biztos, balesetmentes 

használata.  

– A rajzelemek helyes alkalmazása.  

– Egyszerű modell tervezése és építése. 

– A biztonságos gyalogos közlekedés szabályainak ismerete. 

– A háztartás ismert feladatainak és veszélyforrásainak megnevezése, védelmi stratégiák 

ismertetése. 
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– Példák sorolása az egészséges táplálkozásról és annak fontosságáról az ember 

életében.  

– A takarékosság lehetőségének felismerése egyszerű problémaszituációban. 

A fejlesztés várt eredményei 

– A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek 

felsorolása. 

– Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

– A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, 

káros sztereotípiák lebomlása. 

– A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

– Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete. 

– Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 

– A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

– Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 

– Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, 

hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

– Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

– Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos 

alakítása. 

– Építés mintakövetéssel és önállóan. 

– Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

– A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

– Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

– Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

– A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak 

tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési 

eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati 

alkalmazása. 

– Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 
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A tanulók második osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

Anyag- és eszközismerete: alapos – megfelelő – hiányos 

Az eszközökkel és az anyagokkal: ügyesen – biztonságosan – bizonytalanul 

bánik 

Munkái: szépek – igényesek – pontosak – gyakran pontatlanok 

Kézügyessége: kiváló – jó – korának megfelelő – koránál fejletlenebb 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók második osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

Munkavégzése során: önálló, gondos, kitartó - segítségre szorul - önállótlan, 

lassú - hanyag.  

A munkafolyamatokban megismert anyagokat, eszközöket: ügyesen – 

megfelelően - bizonytalanul használja.  

Munkadarabjait: önállóan - kevés segítséggel - sok segítséggel tervezi, készíti. 

Az elkészített munkadarab: pontos, tetszetős, tiszta - pontatlan, rendetlen, 

maszatos. 

Technika és életvitel tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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5. 3. évfolyam 

 

Évi óraszám: 37 óra 

Témakörök, tartalmak 

Család, otthon, háztartás 

– Nevelési-fejlesztési célok: 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, udvariasság) 

gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése (önállóság, határozottság, 

segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segítés, tolerancia) a tevékenységek 

végzése közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk elvárása, az 

együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal történő értékelése, érzések és 

ellenérzések építő jellegű kifejezése, a vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben történő 

önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

 Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

 Gazdálkodás a háztartásban 

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási cikkekkel. 

 Egészségünk 

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek elleni védekezés 

módjai.  

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. Megelőzés, 

kármentesítés. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás 

szabályai. 
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 Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. Önellenőrzés, 

hibák javítása. 

 A háztartásban használt vegyszerek 

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok, festékek, 

ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése.  

Fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költségvetés, bevétel, 

kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, 

mosószer, tisztítószer, használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: család, rokonság, hétköznapok és ünnepi alkalmak, emberi test, egészséges 

életmód. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás, szaknyelv használata, beszédkultúra, 

kommunikáció.  

Matematika: problémamegoldás, számok, alapműveletek, becslés. 

Erkölcstan: egészség és környezeti hatások, önismeret, felelősség, példakép, kapcsolatépítés, 

kapcsolattartás. 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, 

eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szükséges idő, 

anyag, munkamennyiség becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből származó 

egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok 

felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos használata. 

Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő erőkifejtés képességének 

fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takarékosságra. 
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– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. 

 Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, hímzőcérna, 

szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés), hímzések 

gyakorlása. 

Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készítése természetes 

anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy 

hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával minta vagy rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós 

játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz 

alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tárolása, 

veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segítségnyújtás. 

 Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

 A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert egyszerű termelési 

(készítési) folyamatok, valamint fogyasztási cikkek azonosítása. 

Fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, 

anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, 

veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: anyagi tulajdonságok. 

Matematika: mérés, becslés, szerkesztés. 

Vizuális kultúra: rajzeszközök használata, épületek jellemzői. 

Erkölcstan: Szellemi termékek az emberiség szolgálatában. A tudás hatalma. A világ 

megismerése. Tárgyaink világa. A világ öröksége. 
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Közlekedés 

– Nevelési-fejlesztési célok 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési magatartás és 

szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az elhárítás és a 

segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás forgalomtól 

elzárt területen és kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeinek 

megismerése. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen kívüli 

közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. 

 Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötelező felszerelési 

tárgyai, biztonsági eszközök. 

A kerékpárút közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 

veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területeken. 

 Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműveken. 

 Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, szabályok be nem 

tartásából fakadó balesetveszély, levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kapcsolat. 

Fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljáró, útburkolati jel, 

közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt 

terület, irányjelzés, bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály. 
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Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: beszédértés, szaknyelvhasználat, szövegértés, piktogramok. 

Környezetismeret: lakóhelyismeret, térképismeret. 

Erkölcstan: közlekedési morál, udvariasság, kommunikáció. 

Közösségi munka, közösségi szerepek 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésének természetes 

és megőrzendő szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folyamatos 

kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb 

végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elemzése, s ezek 

megszívlelése. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, 

Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) 

előkészítése. A helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása 

vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 

 A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés, programszervezés. 
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Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: szokások, hagyományok, jeles napok, családi és közösségi ünnepek. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás, egyszerű tipográfiai eszközök használata.  

Erkölcstan: hagyományok, szokások, ünnepek, élmények feldolgozása. 

A következő tanévi fejlesztés feltételei 

– Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatának megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása feladathelyzetben. 

– Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek 

érvényesítése a tárgykészítés folyamán. 

– Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat.  

– Egyszerű makett irányított tervezése és elkészítése. 

– Egyszerű ábra olvasása és értelmezése.  

– Mérés centiméter pontossággal.  

– A biztonságos gyalogos közlekedés és tömegközlekedési eszközhasználat 

szabályainak ismerete, alkalmazása szituációs játékokban.  

– Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység bemutatása társaknak. 
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A tanulók harmadik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

Technikai érdeklődése, anyag- és eszközismereti tájékozottsága: alapos – jó 

– hiányos 

Az eszközökkel és az anyagokkal: ügyesen – biztonságosan – bizonytalanul 

bánik 

Munkái: szépek – igényesek – pontosak – gyakran igénytelenek, pontatlanok 

 

 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók harmadik osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

A környezetében lévő tárgyak anyagát, funkcióját: biztosan ismeri – 

néhányat - sokat nem ismer fel.  

Eszközhasználata: szabályos, könnyed – nehézkes - szabálytalan.  

A munkadarabok elkészítését önállóan, egyéni ötlet alapján - kis segítséggel - 

sok segítséggel végzi.  

Munkáira jellemző: esztétikus – tiszta – rendetlen - maszatos. 

Munkavégzésének minősége: igényes, pontos - általában pontos - pontatlan. 

Technika és életvitel tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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6. 4. évfolyam 

 

Évi óraszám: 37 óra 

Témakörök, tartalmak: 

Család, otthon, háztartás 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, udvariasság) 

gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése (önállóság, határozottság, 

segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segítés, tolerancia) a tevékenységek 

végzése közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk elvárása, az 

együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal történő értékelése, érzések és 

ellenérzések építő jellegű kifejezése, a vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Önkiszolgálás, vendéglátás 

Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben történő 

önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege elkészítése. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

 Családi ünnepek 

Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 

Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 

Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 

 Gazdálkodás a háztartásban 

Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási cikkekkel. 

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása. 

 Egészségünk 

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek elleni védekezés 

módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási műveletek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. Megelőzés, 

kármentesítés. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai. 

 Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. Önellenőrzés, hibák 

javítása. 

 A háztartásban használt vegyszerek 
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A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok, festékek, 

ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák gyűjtése, ismertetése. 

Fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költségvetés, bevétel, 

kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, 

mosószer, tisztítószer, használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: család, rokonság, hétköznapok és ünnepi alkalmak, emberi test, egészséges 

életmód. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalkotás, szaknyelv használata, beszédkultúra, 

kommunikáció.  

Matematika: problémamegoldás, számok, alapműveletek, becslés. 

Erkölcstan: egészség és környezeti hatások, önismeret, felelősség, példakép, kapcsolatépítés, 

kapcsolattartás. 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, 

eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szükséges idő, 

anyag, munkamennyiség becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből származó 

egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok 

felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismerete. 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos használata. 

Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő erőkifejtés képességének 

fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takarékosságra. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 

Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. 
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 Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 

Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, hímzőcérna, 

szabóolló, gyűszű), alapöltései (előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés), díszítőöltések 

(pl. száröltés, láncöltés, laposöltés, keresztöltés, gobelin-öltés), hímzések 

gyakorlása. 

Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával. 

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti díszítőöltésekkel. 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készítése természetes 

anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék - vagy 

hulladékanyagok, - tárgyak felhasználásával minta vagy rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 

Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós 

játékok (pl. faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz 

alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tárolása, 

veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segítségnyújtás. 

 Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 

Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert egyszerű termelési 

(készítési) folyamatok, valamint fogyasztási cikkek azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. Technikatörténeti 

érdekességek. 

Fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, 

anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, 

veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: anyagi tulajdonságok. 

Matematika: mérés, becslés, szerkesztés. 

Vizuális kultúra: rajzeszközök használata, épületek jellemzői. 

Erkölcstan: Szellemi termékek az emberiség szolgálatában. 

A tudás hatalma. A világ megismerése. Tárgyaink világa. A világ öröksége. 
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Közlekedés 

– Nevelési-fejlesztési célok 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési magatartás és 

szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az elhárítás és a 

segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás forgalomtól 

elzárt területen és kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, eszközeinek 

megismerése. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen kívüli 

közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, hulladéktárgyak és egyéb 

építőelemek (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego) felhasználásával, 

közlekedési szituációk megjelenítéséhez. 

 Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötelező felszerelési 

tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút közlekedési 

jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző és tilalmi 

táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területeken. 

 Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműveken. 

 Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, szabályok be nem 

tartásából fakadó balesetveszély, levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kapcsolat. 
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Fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljáró, útburkolati jel, 

közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt 

terület, irányjelzés, bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály. 

Kapcsolódási pontok 

Magyar nyelv és irodalom: beszédértés, szaknyelvhasználat, szövegértés, piktogramok. 

Környezetismeret: lakóhelyismeret, térképismeret. 

Erkölcstan: közlekedési morál, udvariasság, kommunikáció. 

Közösségi munka, közösségi szerepek 

– Nevelési-fejlesztési célok 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésének természetes 

és megőrzendő szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folyamatos 

kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb 

végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elemzése, s ezek 

megszívlelése. 

– Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, 

Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) 

előkészítése. A helyszín berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása 

vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 
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 A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés, programszervezés. 

Kapcsolódási pontok 

Környezetismeret: szokások, hagyományok, jeles napok, családi és közösségi ünnepek. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás, egyszerű tipográfiai eszközök használata.  

Erkölcstan: hagyományok, szokások, ünnepek, élmények feldolgozása. 

A továbbhaladás feltételei 

– Épített környezet, korszerű építmények megnevezése.  

– Az anyagfeldolgozás általános jellemzőinek bemutatása.  

– Az anyagvizsgálatok elemi módszereinek ismerete és használata.  

– A technológiai lépések helyes alkalmazása konkrét feladatokban.  

– Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása a munkadarab elkészítésekor.  

– Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban.  

– A tervek és elképzelések rajzi megjelenítése. 

– Egyszerű makett készítése és elemzése a terv alapján. 

– A közlekedés szabályainak felhasználása problémahelyzetek megoldásához, 

elemzéséhez.  

– A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete.  

– Kulturált közlekedési magatartás modellezése szituációs játékokban, 

helyzetgyakorlatokban.  

– Beszámoló egyszerű háztartási munkák elvégzéséről. 

– A takarékosság fontosságának és lehetőségének felismerése konkrét helyzetekben.  

– Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások 

értelmezése, indoklása. 

A fejlesztés várt eredményei 

– Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – 

elsajátítása és begyakorlása. 

– Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

– Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás 

érvényesülése tárgyalkotáskor). 

– A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

– Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

– Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

– A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 
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– A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 

– Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

– Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 
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A tanulók negyedik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 

 

Technikai érdeklődése, anyag- és eszközismereti tájékozottsága: alapos – jó 

– hiányos 

A munkadarabok tervezésében: kreatív –igényes –felületes – pontos – 

pontatlan 

Munkái: szépek – igényesek – gyakran igénytelenek  

 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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TESTNEVELÉS 

1-4.osztály 

 

 

 

1. ÓRATERV 

 

 Heti óraszám  Éves óraszám  

 Tanóra Sportkör összesen 

1. OSZTÁLY 3 óra 2 óra 185 óra 

2. OSZTÁLY 3 óra 2 óra 185 óra 

3. OSZTÁLY 3 óra 2 óra 185 óra 

4. OSZTÁLY 3 óra 2 óra 185 óra 
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2. Kulcskompetenciák megjelenése a tantárgy tanítása során 

A testnevelés és sport – ismereteivel, értékeivel és funkciójával – sajátosan összetett 

műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen 

kognitív funkció működtetése.  

A gyermek fejlesztésében a testnevelés és sport mozgásanyagának pozitív élményekkel teli 

elsajátítása egyszerre cél és eszköz. A tantárgy komplex módon, a tevékenységet középpontba 

segíti az értelem, a pszichikum és a testi képességek széles körű, sokoldalú, tervszerű 

fejlesztését.  

Fontos számunkra, hogy sikeres, aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgárokat 

formáljunk, akik örömet lelnek a különféle pszichomotoros tevékenységekben, elviselik a 

stresszt, a terheléseket, a fizikai igénybevételeket, vállalják a közösségi felelősséget, követik a 

szabályokat, igénylik és elfogadják a normákat, a megmérettetést és az értékelést.  

Célunk, hogy a nemek felkészüljenek sajátos feladataikra, szerepeikre, munkáltatóként és 

munkavállalóként, állampolgárként gondot fordítsanak a fizikai állapotukra, és élethossziglan 

fenntartsák alkotóképességüket olyan társas kapcsolatok mellett, amelyekben természetes az 

elfogadás, az együttműködés, a fair play szelleme. A fenntarthatóságot a testmozgások során 

kialakítandó, az egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata 

biztosítja.  

A sportfoglalkozásokon és testnevelés órákon formáljuk a környezettudatos magatartást, 

felhívjuk tanulóink figyelmét az épített környezet védelmére, a takarékos energiahasználatra, 

a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. 

A testnevelés óráinkon a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos 

mozgáskészletének elsajátítására, az alapvető viselkedési sémák alkalmazására törekszünk.  

Az iskolai testnevelés és sport aktívabb szerepvállalásra késztet, sajátos eszközeivel 

lehetőséget teremt az önkifejezésre, az önmegvalósításra.  

A testnevelés igényt kelt az esztétikus test, a szép, biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítása és fenntartása iránt. Az elérni kívánt állapot: a játék- és sportkultúrában való 

tájékozottság, a rendszerezett speciális kognitív, affektív-emocionális és motoros tudás a 

játék- és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos 

önkifejezésre való készségek magas szintje.  

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen 

keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan 

fejlesztési területek alapjául szolgálhat, mint például a pályaorientáció, a testi-lelki egészség 

és az eredményes tanulás. A tanítási-tanulási folyamat során a testneveléssel, a pedagógussal, 

a társaival, illetve önmagával szembeni bizalom megteremtése megalapoz olyan kiemelt 

fejlesztési területet, mint az ön- és társértékelés. 

A társas interakciók, a feladatokkal járó fizikai kontaktusok, a közösségi sikerélmények, 

továbbá a legfontosabb magyar sporttörténeti ismeretek kitűnő alapját képezik a nemzeti 

öntudatnak és a hazafias nevelésnek. 
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A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák rendszabályainak, 

szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása az erkölcsi 

tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének biztosítása, a 

kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a demokráciára 

nevelés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások és feladatok tudatos fejlesztést 

tesznek lehetővé a környezettudatossággal kapcsolatban. A szaknyelvi alapok 

megismertetése, a testnevelésórán használatos szerek, eszközök balesetmentes használatának 

megismerése és megértése, a testi és lelki működéseink felfedezése összekapcsolva a 

rendszeres testmozgás iránti igény kialakításával, kiteljesedik a testi-lelki egészségre nevelés 

mint a legfontosabb fejlesztési terület. 

A fejlesztési területek feladatainak fent bemutatott megvalósításával, valamint a 

testnevelésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és 

állampolgári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. 

Meghatározó eszköz a szaknyelvi, terminológiai, valamint a testkulturális ismeretek széles 

körű, igényes közvetítése a pedagógus által, de nem elhanyagolható a kommunikációs 

kompetencia fejlesztése szempontjából a pedagógus-tanuló kommunikáció milyensége, illetve 

a tanulók egymás közötti kommunikációjának alakítása. Tanórai keretek között erre a 

hibajavítás, a saját és a társak teljesítményének megfigyelése és értékelése, a játékszituációk, 

illetve játékfeladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárása, az egymásnak 

nyújtott segítségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcsolódó, 

valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs 

hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport 

természetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív 

feladatokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, 

mozgásos játékokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, 

majd az önállóságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli 

foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a képességeinek, 

ambícióinak, érdeklődésének leginkább megfelelő szerepet, feladatkört. 

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 

mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek 

kialakítása kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. A kezdetektől 

nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az 

eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Az esztétikai 

élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti 

érdeklődést, pozitív attitűdöt már ezen az iskolafokon is. 

3. Célok és fejlesztési feladatok az 1-2. évfolyamon 

Egészségvédelem 

Az iskolapadba kerülés, életmód, életritmus változására való átállás tudatos irányítás. 

A mozgékonyság megőrzése, fejlesztése, mindennapos testmozgás fenntartása, a testi fejlődés 

támogatása és összehangolása a családdal. 

A sportos életmód egy-két alapvető elvének (pl. reggeli gyakorlatok, hétvégi 

mozgásprogramok, TV nézés idejének maximálása) rögzítése, a prevenció fogalmának 
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konkretizálása egyszerű példákkal. A természetben való testmozgás előnyei megértése 

alapfokon. A helyes testtartás tudatosítása, kialakítása. A biomechanikailag helyes testtartás 

tudatosítása, kialakítása, automatizálása és fenntartása. 

Edzettség, teherbírás fejlesztése  

A testi és szellemi terheléshez való fokozatos szoktatás, az alkalmazkodás kiváltása a lelki és 

fizikai erőfeszítéshez. 

Kondicionálás az ügyességi, koordinációs feladatok mennyiségének helyes kiválasztásával, a 

természetes fáradással járó nehézségek leküzdése. 

Az edzettség mérhetőségének alapfokú megismerése (egyszerű felmérések), a saját fejlődés 

követése, az arra való igény kialakítása. A lelki és fizikai gyengeségek megfogalmazása és 

segítő eljárásokkal, a család bekapcsolásával felzárkózási program készítése. 

A fizikai és szellemi terhelés egymást kiegészítő funkciója, az egyenlőtlenségek mérséklése, 

elfogadtatása az életkornak megfelelő egyszerű magyarázatokkal. 

Sport- és mozgáskulturális tanulás 

A testnevelés tantárgyi keretei: szervezés, formák, higiénia, tartalmak, elszámoltathatóság 

megteremtése. 

Az életkornak megfelelő terhelés, tevékenységek által a használható testkultúrális, 

pszichomotoros képesességek, készségek (kompetenciák) feltérképezése, alakítása, 

felzárkóztatása. 

Alapvető mozgásformák tanulása motoros, kognitív és emocionális harmóniában.  Elsősorban 

a pontos koordináció sokoldalú fejlesztése a fegyelem, önfegyelem jelenlétében, az erős 

biológiai mozgásszükségletet szem előtt tartva, a verbális és motoros összetevőket együtt 

alkalmazva. 

A fentiek értelmében a megfigyelés, (mozgás) érzékelés, utánzás funkciók által a lazaság, 

tágasság, izomérzékelés, (mozgás) ritmus, reakciógyorsaság és kiemelten a térérzékelés és téri 

tájékozódás fejlesztése, tervezetten, az „oldalasság” feltérképezése. 

Pozitív személyiségfejlődés 

Az egész gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a helyes 

kommunikáció és motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel összhangban. 

Az egyéni sajtosságokkal való szembenézés, az értékelési eljárásokkal párhuzamos nagyon 

egyszerű önértékelési eljárásokhoz való szoktatás. A tanár-diák kommunikációs szokások 

kialakítása. 

A pozitív hozzáállás megteremtése, támogatása által az örömteli teljesítés, a szabálykövető 

versenyzés, közös siker átélése a tanítás-tanulás folyamatában. 

Értékes személyiségtulajdonságok megerősítése a mesehősök, híres emberek példái 

közvetítése által. 
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4. 1. évfolyam 

 

Óraszám: 185 óra/év 

  5 óra/hét 

 

 Témakör Óraszám 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 15 óra + 

folyamatos 
2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 45 óra 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 30 óra 

4. 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban 
20 óra 

5. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 20 óra 

6. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 
15 óra 

7. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 
10 óra 

8. 
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
15 óra 

9. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
15 óra 

 

  



 301 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

15 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. 

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. 

A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés javítása, az 

izomtudat kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Sorakozó vonalon, sorban, oszlopban, kör alakzatok, (szét)szórt 

alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, mozgás körben és 

különböző mozgásútvonalon.  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszköz nélkül vagy eszközök felhasználásával. Egyszerű 

szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása az ízületi és 

gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy eszköz 

nélkül, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos 

gyakorlatsorok zenére. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; 

gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-

fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, 

dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő 

finommotoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma- és 

testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

Gyakorlatok a biomechanikailag helyes testtartás kialakítására és 

fenntartáaára. 

 

 

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink, 

tájékozódás, 

helymeghatározás, az 

emberi szervezet 

megfigyelhető 

ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadó képesség, 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének fontossága.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, az iskolatáska-

hordás gerinckímélő módjának megismerése. A motoros tesztekkel 

kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek megértése, 

a testrészek ismerete. 

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.  

Relaxációs alapismeretek: nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend kialakítása, saját 

felszerelés és a sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok 

megindítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése 

és alkalmazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak 

megismerése, rendszabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, 

ernyesztés, alakzat, testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, 

egészség, higiénia, felelős viselkedés, erő, lábtorna, izomláz, 

folyadékpótlás. 

Értékelés 

 A gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevének ismerete. 

 A szakkifejezések megértése, gyakorlatok neveinek ismerete (pl. terpesz-, zsugor-, 

nyújtott-ülés, vagy csípőre, mellhez, tarkóra.) 

  



 303 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a 

cselekvésbiztonság formálása. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták végrehajtásának elérése - lehetőség szerint – a 

Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző 

irányokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; és 

meghatározott, majd önállóan alkotott mozgásútvonalakon; kar- és 

lábmozgásokkal összekötve; akadályok leküzdésével; dalra, énekre, 

zenére; menekülő, üldöző feladatokkal. Utánzó mozgások. 

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és 

szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb 

akadálypályán.  

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, 

kettőzött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes 

mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása. 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Különböző testrészek hajlítása és nyújtása helyváltoztató és egyéb 

helyzetváltoztató mozgások közben; hajlítások és nyújtások 

összekapcsolása futásból felugrással, illetve eszközhasználattal. 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); 

fordítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, 

fél, háromnegyed és egész fordulat helyben, ugrással; fordítások és 

fordulatok párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző 

helyváltoztató mozgások közben, különböző eszközökkel és 

eszközökön. 

 

 

Matematika: térbeli 

tájékozódás, 

síkidomok, törtek 

alapjai. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 



 304 

Tolások és húzások: 

Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, 

testrészekkel és eszközökkel, csoportosan. Közös egyensúlyi 

helyzetek megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal.. 

Emelések és hordások: 

Különböző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem 

alapelveinek megfelelően. 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; 

„vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen 

felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken, 

helyben és haladással, szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetekben; 

Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató 

mozgásokból; eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző 

testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, 

irányokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló 

helyzetekből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva. 

Támaszok: 

Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések). Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó 

mozgásokkal is): talajon, különböző irányokba, sebességgel, 

mozgásútvonalakon, mozgásirányokba; szerekre fel, szerekről le, 

szereken át; lépegetések kézzel és lábbal különböző 

támaszhelyzetekben; csúszások, kúszások, mászások, átbújások; fel-, 

le-, átmászások eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és 

kooperatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának 

útvonala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás 

fogalmak megismerése. 
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Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal 

vagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, 

hordás, függés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, 

mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, lendület, mozgásos 

játék, játékszabály, játékszerep. 

Értékelés 

 A tanult játékok nevének, szabályainak ismerete. 

 Önmagukhoz mért fejlődés a járás, tartós, gyors futásban  

 (Dicséret, elismerés, piros pont stb.) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati 

formák élményszerű gyakoroltatása.  

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, 

gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; 

távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labdával. 

Alsó, felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. 

Gurítások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdavezetéses gyakorlatok tértárgyak vagy társak 

között; helyben és járás közben; meghatározott mozgásútvonalakon. 

Guruló labda megállítása talppal, belsővel. Játékos passzgyakorlatok 

falhoz, társhoz. 23 vagy több játékos együttműködése különböző 

alakzatokban, átadások irányának megváltoztatásával. Rúgások célra, 

különböző távolságra és magasságban. Rúgó feladatok kézből, 

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Informatika: 

médiainformatika. 

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködésünk, 

mozgások, 

tájékozódási 

alapismeretek. 
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pattanásból szabadon.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással 

testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 

mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; 

ritmustartással és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban;  

labdavezetés közben megállás, elindulás. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló 

(zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben; párban és 

csoportokban; helyben és haladással.  

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi 

gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, 

pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Balesetmentes eszközhasználat ismerete.  

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási 

szempontjai.  

Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat 

összefüggésében.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, 

sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés, pattintás, 

labdaív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 

Értékelés 

 A játékfeladatokban nyújtott mozgásügyesség javulása alapján egyéni és csoportos 

értékelés. 

 Értékeljük és jutalmazzuk (piros pont, társai megtapsolják) a labda feldobásában, 

elkapásában, továbbá a találat pontosságában elért javulásukat.  

 Pontozzuk az elért fejlődésüket a kislabda dobásban. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás 

elfogadása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. 

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a 

ritmus és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének fontossága. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, 

felszabadultabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás). Ugrások, 

támaszugrások és rávezető gyakorlataik az egyéni kompetenciákhoz 

igazodva talajról, ugródeszkáról megfelelő magasságú 

svédszekrényre (függőleges repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás, 

huszárugrás). Kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással 

(3 ütemű mászás).  

Tánc 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, mozgásokon 

keresztül zenére. A zene hangulatának, dinamikájának kifejezése a 

gyermeki kreativitás által. 

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos 

járások, dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének 

gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű 

motívumkapcsolatok. Páros és csoportos egyszerű térformájú 

motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, 

illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó 

játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi 

épségének fontossága. 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet 

alapismeretei. 
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A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány 

ismerete. 

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

ritmuskövetés, tornaelem, mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, 

kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció), tempó, 

kígyóvonal, csigavonal. 

Értékelés 

 Az "ügyességben" bekövetkezett változást kísérjük figyelemmel és ismerjük el. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtásakor. A Kölyökatlétika 

mozgásanyagának gyakorlásakor az ügyesség, koordinációs 

képesség, a mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob képességek,  a 

törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése.  

A gyakorlás fontossága.  Gyakorláskor az önértékelés kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, 

különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző 

lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett 

(természetes és kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó 

ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros 

és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében  

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és 

dobások, a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, 

akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájában.  

 

Matematika: mérés, 

mérhető 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajthoz kapcsolódó vezényszavak megismerése. Balesetvédelmi 

szabályok tudatosítása a dobásoknál. Idő- és távolságmérés. 

Kölyökatlétikai eszközöknek, a tanult mozgásoknak ismerete. A 

kitartás fontossága. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, 

elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, 

karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás. 

Értékelés 

 Értékeljük a dobás irányának, távolságának, erőközlésnek összhangját, a labdaérintést, 

"birtoklást", labdatovábbítást kézzel, lábbal. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a 

természetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes 

mozgásformák játékos formában történő alkalmazása. A tevékenységek 

során a taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való pozitív 

viszony alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív 

feladatmegoldások: labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, 

szivacskézilabda, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó és 

védekező szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok megtanítása 

a játék során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása. 

Kapura rúgások (kapus nélkül). 

Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.  

Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások 

léggömbbel, puha labdával.  

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Célbadobó-, ütő- és rúgójátékok; vonaljátékok; „cicajátékok”; 

zsinórlabda. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködéseink, 

tájékozódási 

alapismeretek. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. Baleset-

megelőzési ismeretek. 

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas 

szabályok megsértésének észlelése és jelzése. A sportszerűség 

fogalmának megértése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdatartás, üres terület, 

védekezés, támadás, összjáték, technikai elem, együttműködés, 

sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, 

elfogadás, szabályszegés. 

Értékelés 

 Értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, a 

sportszerű küzdelmet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlásakor az önfegyelem és az 

önszabályozás fejlesztése.  

A sérülésmentes eséstechnikák tanulása, a húzások-tolások, emelések és 

hordások optimális erőkifejtéssel történő végrehajtása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Társtolások és húzások: Különböző kiinduló helyzetből, a test 

különböző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel.  

Kötélhúzások: Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetekből.  

Esések és tompításaik: Előre, hátra, oldalra, le és át. 

Küzdőjátékok.  

Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a 

gyakorlatok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és 

szabályrendszere, a sportszerű küzdés rítusának ismerete. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önkontroll, küzdés, tompítás, esés, erőbedobás, erőkifejtés, sportszerűség, 

düh, erőkifejtés, csel. 
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Értékelés 

 Értékeljük a növendékek szervezési készségét, aktivitását, egészséges 

versenyszellemét. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással 

párhuzamosan, az új közegben történő gyakorláshoz szükséges 

magatartási és balesetvédelmi szabályrendszer kialakítása.  

A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a 

vízszeretet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – 

különös tekintettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – 

az úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; merülési 

gyakorlatok; vízbeugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok, a 

légzésszabályozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. 

Játékos vízhez szoktató gyakorlatok. 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi 

csapatjátékok eszközökkel játékok, egyéb játékok különféle 

eszközökkel.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete, 

önbizalom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben 

mozgással kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi 

alkalmazkodás. 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

testünk, 

életműködéseink, 

szervezetünk 

megfigyelhető 

ritmusai, tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúszásveszély, lebegés, kartempó, levegővétel, lábtempó, siklás, 

gyorsúszás, hátúszás, krallozás, mélyvíz, fulladás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek szabadidős 

tevékenységként való végzése iránt.  

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek 

függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli játékok; labdás játékok 

különféle labdákkal. Egyéb szabadidős mozgásos tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az  aktív játék lehetőségeinek felismerése, jellemzőinek ismerete, a 

tevékenységekhez tartozó balesetvédelmi szempontok ismerete, a 

szabad levegőn mozgás környezeti és időjárási feltételeinek, 

egészségvédő értékeinek megértése, a környezetvédelem melletti 

elkötelezettség jelentőségének megértése, mások szándékainak tartós 

figyelembevétele, a csoporthoz tartozás megélése a közös mozgás 

által. 

 

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Magyar nyelv és 

irodalom: dramatikus 

játékok. 

 

Környezetismeret: 

éghajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív játék, aktív pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz. 

Értékelés 

 A szabadtéri órákra való felkészülést, az intenzivitást, a hozzáállást értékeljük. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 1. 

évfolyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos 

végrehajtása. 

A testrészek megnevezése. 

A fáradás jeleinek felismerése. 

Az izomzat működésének elemi ismeretei. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között. 

Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete, gyors kialakításuk.  

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjainak ismerete.  

Fegyelmezett gyakorlás eszközzel is. 

Odafigyelés a társakra, 
 A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése. 
 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 

egyszerű kombinációkban.  

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak ismerete.  

Az eszközök biztonságos és célszerű használata.  

A feladatok végrehajtásakor pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.  

A sporteszközök örömteli szabadidős használata. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Esztétikus végrehajtásra törekvés, egyszerű tornagyakorlat 

bemutatásakor. 

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön.  

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés a tánc 

közben. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása.  

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó 

körülmények között, illetve játékban.  

Mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete, 

alkalmazása gyakorló és feladathelyzetben. 

A játékból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerése.  

A csapatjátékokban a közös cél fontosságának tudatosulása.  
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A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.  

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok 

ismerete, és azok betartása.  

Tudatos levegővétel. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

Bátor vízbeugrás. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.  

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
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A tanulók első osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TESTNEVELÉS 

 

Az órákon, foglalkozásokon: aktív – együttműködő – közömbös 

Erőnléte, állóképessége: kiváló – korának megfelelő – csak kis terhelést bír 

A szabályokat: önként, pontosan – csak utasításra – ritkán utasításra sem tartja 

be 

Mozgása: harmonikus – összerendezett – koordinálatlan 

Különösen ügyes:……………………………………………………………… 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók első osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TESTNEVELÉS 

 

Mozgása: összerendezett – fejlődő - bizonytalan, összerendezetlen.  

A rendgyakorlatokat: jól – megfelelően végrehajtja - gyakran késlekedik 

végrehajtásában.  

Labdajátékokban: ügyes, aktív, kezdeményező - aktív, de nem kezdeményező - 

egyre ügyesebb - nem elég aktív.  

Játékok, versenyek szabályait: betartja - másokkal is betartatja - nem tartja 

be. 

Testnevelés tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 317 

5. 2. osztály 

Óraszám: 185 óra/év 

  5 óra/hét 

 Témakör Óraszám 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 
  15 óra + 

folyamatos 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák  45 óra 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 30 óra 

4. 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban 
20 óra 

5. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban  20 óra 

6. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 
15 óra 

7. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 
 10 óra 

8. 
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
15 óra 

9. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
15 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

15 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek ismerete. 

A testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés folyamatos 

javítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör 

alakzatok, (szét)szórt alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, 

mozgás körben és különböző mozgásútvonalon.  

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok. 
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Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, 

erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

végrehajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően 

eszközzel vagy eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések ismerete, és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok 

zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; 

gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-

fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, 

dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő 

finommotoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma- és 

testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játékok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban.  

Motoros tesztek pontosabb végrehajtása. 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó 

gyakorlatok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció 

gyakorlatai. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének ismerete.  

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.  

Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence 

középhelyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának 

ismerete. A motoros tesztekkel kapcsolatos alapvető ismeretek. 

Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek 

megismerése, a testrészek ismerete. 

Higiéniai alapismeretek: izzadás, napi tisztálkodás, saját felszerelés 

tisztasága, váltócipő.  

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend megtartása, a 

sporteszközök megóvása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink, 

tájékozódás, 

helymeghatározás, az 

emberi szervezet 

megfigyelhető 

ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: 

megismerő és 

befogadó képesség, 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása. 
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Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok 

megindítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése 

és alkalmazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak ismerete, 

rendszabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, 

ernyesztés, alakzat, testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, 

egészség, higiénia, felelős viselkedés, erő, lábtorna, izomláz, 

folyadékpótlás. 

Értékelés 

 A rendgyakorlatokban, gimnasztikai mozgásokban a társsal, csoporttal való 

"együttmozgás" milyensége. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a 

cselekvésbiztonság formálása. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

A mozgástanulás folyamatában a természetes hely- és helyzetváltoztató 

mozgásminták változatos és stabil végrehajtásának elérése - lehetőség 

szerint – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Helyben és haladással az ütközések elkerülésével; különböző 

irányokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány- 

és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott 

mozgásútvonalakon; dinamikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; 

akadályok leküzdésével, menekülő, üldöző feladatokkal. Utánzó 

mozgások. 

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg, párban és csoportban végrehajtva. Ugrások és 

szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató mozgások egyszerűbb 

akadálypályán.  

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, 

kettőzött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes 

mozgáskészségek, valamint kombinációik végrehajtása. 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Matematika: térbeli 

tájékozódás, 

síkidomok, törtek 

alapjai. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 
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Hajlítások és nyújtások: 

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; 

szimmetrikusan, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és 

nyújtása helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; 

hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve 

eszközhasználattal. 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); 

fordítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, fél, 

háromnegyed és egész fordulat helyben, ugrással; fordítások és fordulatok 

párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző helyváltoztató 

mozgások közben, különböző eszközökkel és eszközökön. 

Tolások és húzások: 

Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, 

testrészekkel és eszközökkel; nagyobb tömegű eszközök húzása és 

tolása fokozódó erőkifejtéssel, csoportosan. Közös egyensúlyi 

helyzetek megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal. 

Különböző testrészek emelése párokban. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások 3-4 fős csoportokban, párokban. 

Különböző eszközök emelése és hordása az ízület- és gerincvédelem 

alapelveinek megfelelően. 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszótéri 

eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; 

„vándormászás” függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen 

felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken 

fokozatosan nehezedő feltételek mellett (alátámasztás szélességének 

csökkentése, eszközmagasság, dinamikus kar- törzs- és lábgyakorlatok 

bekapcsolása, helyben és haladással, fordulattal stb.); szimmetrikus és 

aszimmetrikus helyzetekben; közös súlypont megtalálásával párokban. 

Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató 

mozgásokból; eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző 

testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, 

irányokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló 

helyzetekből, előzetes vagy utólagos mozgással összekapcsolva. 

Támaszok: 

Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások 

(testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): talajon, 
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különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, 

mozgásirányokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések 

kézzel és lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, 

kúszások, mászások, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, 

átmászások eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és 

kooperatív játékok, népi gyermekjátékok megismerése. A közösség 

összteljesítményén alapuló versenyjátékok alkalmazása. A saját 

egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának 

útvonala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás 

fogalmak ismerete. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társsal 

vagy társakkal végzett gyakorlatok ismerete. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, 

lendítés, körzés, hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, 

hordás, függés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, 

mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík, erőkifejtés, lendület, mozgásos 

játék, játékszabály, játékszerep. 

Értékelés 

 A szakkifejezések megértése, a játékok nevének, szabályainak és végrehajtási 

módjainak ismerete alapján, továbbá képes-e a gyermek folyamatosan 6-8 percig 

megállás nélkül, teljesítményét javítva futni. Képes-e a teljesítménypróbákban javulni. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök ismerete, balesetmentes használata.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati 

formák kihívást jelentő és egyben élményszerű gyakoroltatása.  

A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások: különböző technikával; 

kiinduló helyzetekből; távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, 

formájú, súlyú labdával. Alsó, felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. 

Gurítások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, 

társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb 

részeivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás közben; 

meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, 

belsővel. Játékos passzgyakorlatok falhoz, társhoz. 23 vagy több 

játékos együttműködése különböző alakzatokban, átadások irányának 

megváltoztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és 

magasságban. Rúgó feladatok kézből, pattanásból szabadon.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással 

testrészek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és 

mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; 

ritmustartással és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a 

vizuális kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, 

elindulás. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra, magasságokra, irányokba; háló 

(zsinór) fölött; különböző magasságban és ívben; párban és 

csoportokban; helyben és haladással.  

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív és kooperatív játékok megismerése. Népi 

gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív mozgásokat alkalmazó, 

pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikerességre, kreatív 

eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos versengések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat ismerete.  

Az egyes manipulatív alapmozgások vezető műveletei, tanulási 

szempontjai.  

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Informatika: 

médiainformatika. 

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködésünk, 

mozgások, 

tájékozódási 

alapismeretek. 
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Térbeli és energia-befektetésbeli ismeretek az eszközhasználat 

relációjában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, 

sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, terelés, pattintás, 

labdaív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 

Értékelés 

 A teljesítménypróbákban ősztől tavaszig elért javulás, valamint az ugrásügyességben 

történt fejlődés alapján. 

 A különböző dobásmódok, kislabda hajítás technikai végrehajtásában, valamint a 

célba dobás pontosságában, a távolba dobásnál elért fejlődés alapján. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás 

elfogadása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A helyes testtartás igényének fejlesztése, a mozgások esztétikus 

végrehajtása, a ritmus és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, 

felszabadultabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás; kézállást 

előkészítő gyakorlatok). Ugrások, támaszugrások és rávezető 

gyakorlataik az egyéni kompetenciákhoz igazodva talajról, 

ugródeszkáról megfelelő magasságú svédszekrényre (függőleges 

repülés, felugrás térdelésbe, felguggolás, huszárugrás). 24 

mozgásforma kapcsolatából alkotott egyszerű tornagyakorlatok 

végrehajtása; kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással 

(3 ütemű mászás). Alaplendület és leugrás alacsonygyűrűn és/vagy 

nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. Egyszerű páros és társas 

gúlatorna. 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet 

alapismeretei. 
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Tánc 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). Kreatív kifejezése a zene 

hangulatának és dinamikájának. 

Kísérő zenére, saját énekre vagy belső lüktetésre épülő ritmusos 

járások, dobogás, taps, az ütemhangsúly érzékeltetésének 

gyakorlatai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű 

motívumkapcsolatok. Páros és csoportos egyszerű térformájú 

motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok torna, 

illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyományból 

ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és kapuzó 

játékok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi 

épségének fontossága. 

A táncokkal kapcsolatos alapfogalmak, néhány néphagyomány 

ismerete. 

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

ritmuskövetés, tornaelem, mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, 

kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rögtönzés (improvizáció), tempó, 

kígyóvonal, csigavonal. 

Értékelés 

 A testnevelési órán tanított mozgásformák és gyakorlatok (kombinációk) önálló 

bemutatása "a szakszerű feladatmegoldás" szempontjából. 

 Képes-e a tanult gyakorlatokban hibáinak önálló korrekciójára? 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai jellegű mozgások végrehajtásakor a természetes 

mozgásformák, sokoldalú alkalmazása. Az ügyesség, koordinációs 

képesség, a reakciógyorsaság, az aerob képességek, a törzs- és 

ízületi stabilizáció fejlesztése a kölyökatlétika mozgásanyagának 

gyakorlásával. A gyakorlási folyamat során az önértékelés 

fejlesztése, a gyakorlás fontosságának, hatásának tudatosítása az 

ügyesség, és koordináció fejlődésében. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás és futás mozgásformái: egyenletes vagy változó sebességgel, 

különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző 

lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett 

(természetes és kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó 

ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros 

és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében  

Szabályjátékok, feladatjátékok, atlétikai jellegű futások, ugrások és 

dobások, a Kölyökatlétika eszközkészletének beépítésével, 

akadálypályákon, kontrollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői, a rajthoz 

kapcsolódó vezényszavak, a dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi 

szabályok, idő- és távolságmérés, Kölyökatlétikai eszközök 

elnevezései, a tanult mozgások ismerete. A kitartás pozitív értékként 

való elfogadása. 

Matematika: mérés, 

mérhető 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, 

elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, 

karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás. 

Értékelés 

 Értékeljük a tanuló alkalmazkodásában történt előrelépést (illetve a fejlődés 

elmaradását). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a 

természetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes 

mozgásformák játékos formában történő alkalmazásával a 

játéktevékenység fejlesztése. A tevékenységek során az énközpontúság 

csökkentése, a taktikai gondolkodás megalapozása és a csapathoz való 

pozitív viszony fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív 

feladatmegoldások: labdarúgás, minikosárlabda, miniröplabda, 

szivacskézilabda, illetve egyéb sportjáték jelleggel. Támadó és 

védekező szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos 

bevezetése a játéktevékenység során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 

felállási formában, rombuszalakzatban. Kapura rúgások (kapus 

nélkül). 

Szivacskézilabda: Passzgyakorlatok, kapura lövések.  

Minikosárlabda: Kosárra dobási kísérletek alacsony gyűrűre. 

Miniröplabda: Kosárérintés és alkarérintés próbálkozások 

léggömbbel, puha labdával.  

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Kooperatív miniröplabda játékok; célbadobó-, ütő- és rúgójátékok; 

vonaljátékok; „cicajátékok”; zsinórlabda; sportjátékok kislétszámú 

mérkőzései egyszerűsített szabályokkal. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok megértése eszközzel, társakkal. Baleset-

megelőzési ismeretek. 

Játékfeladatok, játékszabályok keretein belüli cselekvés, a társas 

szabályok megsértésének észlelése és jelzése, alkalmazkodás az 

irányításhoz. A sportszerűség fogalmának megértése, alkalmazása.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

testünk és 

életműködéseink, 

tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdatartás, üres terület, 

védekezés, támadás, összjáték, technikai elem, együttműködés, 

sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, 

elfogadás, szabályszegés. 

 

Tematikai egység/ Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő Órakeret 
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Fejlesztési cél jellegű feladatmegoldásokban 10 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben az önszabályozás 

továbbfejlesztése. A sportszerű küzdés, a társak tiszteletének 

megtanítása. 

A sérülésmentes eséstechnikák kialakításának elkezdése, a húzások-

tolások, emelések és hordások optimális erőkifejtéssel történő 

végrehajtása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Társtolások és húzások: Különböző kiinduló helyzetből, a test 

különböző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel.  

Kötélhúzások: Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetekből.  

Esések és tompításaik: Előre, hátra, oldalra, le és át. 

Küzdőjátékok.  

Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a 

gyakorlatok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és 

szabályrendszere, a sportszerű küzdés rítusának ismerete. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önkontroll, küzdés, tompítás, esés, erőbedobás, erőkifejtés, sportszerűség, 

düh, erőkifejtés, csel. 

Értékelés 

 Értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, sportszerű 

küzdelmet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással 

párhuzamosan, az új közegben történő gyakorláshoz szükséges 

magatartási és balesetvédelmi szabályrendszer kialakítása.  

A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a 

vízszeretet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – 

különös tekintettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – 

az úszás óraszámával meg kell növelni.  

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra. 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; merülési 

gyakorlatok; vízbeugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok, a 

légzésszabályozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. 

Játékos vízhez szoktató gyakorlatok koordinációs és 

erőfejlesztő céllal. 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi 

csapatjátékok eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás 

játékok, egyéb játékok különféle eszközökkel.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete, 

önbizalom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben 

mozgással kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi 

alkalmazkodás. 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

testünk, 

életműködéseink, 

szervezetünk 

megfigyelhető 

ritmusai, tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúszásveszély, lebegés, kartempó, levegővétel, lábtempó, siklás, 

gyorsúszás, hátúszás, krallozás, mélyvíz, fulladás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az igény felkeltése a megismert mozgásos tevékenységek iránt.  

Örömteli, közösségben történő gyakorlásuk révén a tantárgyhoz fűződő 

kedvező attitűdök, érzelmi és szociális területek erősítése, 

továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés az alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal a lehetőségek 

függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos 

Magyar nyelv és 

irodalom: dramatikus 

játékok. 

 

Környezetismeret: 

éghajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 
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tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi 

versenyek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek 

felismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó 

balesetvédelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás 

környezeti és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek 

megértése, a környezetvédelem melletti elkötelezettség 

jelentőségének megértése, mások szándékainak tartós 

figyelembevétele, a csoporthoz tartozás megélése a közös mozgás 

által, aktív kezdeményező, a sport mint örömforrás megélése, az 

egyén erős oldalának felfedezése.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív játék, aktív pihenés, szabadidős tevékenység, sporteszköz. 

Értékelés 

 Értékeljük a szervezési készségüket, aktivitásukat, egészséges versenyszellemüket. 

 A felkészülés, intenzivitás, hatékonyság, hozzáállás alapján. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 2. 

évfolyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos 

végrehajtása. 

A testrészek megnevezése. 

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a 

medence középhelyzete beállítása. 

Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű 

kialakításuk.  

A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, 

balesetvédelmi szempontjainak ismerete.  

Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű 

eszközhasználat. 

Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése. A mozgás és a 

nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva. 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása 
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egyszerű kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a 

mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.  

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási 

módjainak, és a vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  

Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  

A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés.  

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából 

álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön.  

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc 

közben. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 

műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó 

körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 

Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, 

sportjáték-előkészítő kisjátékokban. 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény 

és tanulási lehetőség felismerése.  

A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis 

a közös cél fontosságának tudatosulása.  

A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  

Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz 

igazodjanak. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok 
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ismerete, és azok betartása.  

Tudatos levegővétel. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

Bátor vízbeugrás. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és 

problémáiról. 

A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.  

A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
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A tanulók második osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TESTNEVELÉS 

 

Az órákon, foglalkozásokon: aktív – együttműködő – közömbös - erőszakos 

Erőnléte, állóképessége: kiváló – korának megfelelő – csak kis terhelést bír 

A szabályokat: önként, pontosan – csak utasításra – ritkán utasításra sem tartja 

be 

Mozgása: harmonikus – összerendezett – összerendezetlen - bizonytalan 

Különösen ügyes:……………………………………………………………… 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók második osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TESTNEVELÉS 

 

Mozgása: összerendezett – fejlődő – bizonytalan - összerendezetlen.  

A rendgyakorlatokat: jól – megfelelően végrehajtja - gyakran késlekedik 

végrehajtásában.  

Labdajátékokban: ügyes, aktív, kezdeményező - aktív, de nem kezdeményező - 

egyre ügyesebb - nem elég aktív.  

Játékok, versenyek szabályait: betartja - másokkal is betartatja - nem tartja 

be. 

Testnevelés tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített  - 

felzárkóztatásra szorul. 
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6. Célok és feladatok a 3-4. évfolyamon 

Egészségvédelem: 

A testkultúra oktatásának folyamata magától érthetően épüljön be az életritmusba. A 

biomechanikailag helyes testtartás tudatosítása, kialakítása, automatizálása és fenntartása, és 

légzőtorna.  

A mozgékonyság fenntartása és az aktív élet rutinja mellett a szükséges testnevelés tantárgy 

szempontú szervezeti, higiéniai és formai elvárásoknak megfelelés szokás szintjére 

emelkedjen. Kezdődjön el a prevenció fogalmának kiteljesítése, megértése, alkalmazása a 

mindennapokban a családdal együtt, a szabad természetben végzett mozgásformák rekreációs 

előnyeinek rendszerezése tanári közreműködéssel és a gerinctorna több mozgásformát 

tartalmazó gyakorlatainak rendszerbe foglalása, a növekedés során a deformitások, 

rendellenességek feltérképezése, a korrekció természetes elfogadása.  

Edzettség, teherbírás fejlesztése:  

Növekedjen harmonikusan a test és a szellem, az edzettség a testmozgással járó testi és lelki 

terhekhez való alkalmazkodási folyamatok során, erőfeszítések által.  

Az edzettség követése, a saját fejlődés iránti elkötelezettségre való igény kialakítása a 

visszatérő mérésekkel. A lelki és fizikai gyengeségek folyamatos megfogalmazása, 

felzárkózási programok aktuális használata ön- és családi kontroll mellett. A fájdalom, a 

fáradtság, a félelem személyes korlátainak meghaladása, a saját határok leküzdése, a 

munkabírás, mint testkultúrális érték tisztelete. Az edzés hatása a tanulásra és a szellemi 

teljesítményre, mint pozitív összefüggés tapasztalatainak rendszerezése személyes példákkal, 

egyszerű tudományos ismeretterjesztő magyarázatokkal. 

Sport- és mozgáskulturális tanulás: 

Fejlődjenek a begyakorolt keretek közt a mindenféle mozgáskoordinációs képességek. A 

sportági mozgásrendszerek játékos előkészítése jelentsen örömöt, szórakozást a tanítási-

tanulási folyamatban. 

A nemek tekintetében a terhelés adagolása még nem válik külön, de előfordulnak biológiai 

érésbeli jelentős különbségek. Továbbra is súlyozottan a mozgáskoordinációs képesség 

fejlesztése a cél: a növekvő mozgásfegyelem segítségével az izomérzékelés, a statikus és 

dinamikus egyensúlyozás, a jelre való gyors reagálás változó szituációkban, ritmus érzékelés 

és visszaadása, a térben a saját és idegen testmozgás viszonyainak érzékelése, ciklikus és 

aciklikus mozgások, a labdás ügyesség fejlesztése. A lazaság, tágasság fenntartása, kontrollja 

mellett igen óvatosan kezdődjön el a nagy izmok erősítése.  

Pozitív személyiségfejlődés: 

Az egész gyermeki személyiség fejlődjön a szabálykövető tanulási, játék, sport és 

versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, a külső és belső értékeléssel 

összhangban, a nemi azonosságtudat kezdődő megfogalmazása mellett. 
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Az egyéni fejlődési és nemi sajátosságokkal való szembenézés, az önértékelési eljárásokban 

való jártasság megszerzése. A nyílt és kulturált kommunikáció gyakorlata, viták, 

összeütközések kezelésének, konstruktív mintáinak bemutatása. Pozitív hozzáállást 

felmutatása (főleg a fiúk) a szabálykövető versenyzésben, a fiú-lány együttműködésben (pl. 

táncok esetén), és a gyengébb képességűek felzárkózásában, segítésében.  A testkulturális 

ideál tulajdonságainak rendszerezése: Milyen egy olimpiai bajnok? 
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7. 3. évfolyam 

Óraszám: 185 óra/év 

  5 óra/hét 

 Témakör Óraszám 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 
15 óra + 

folyamatos 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 35 óra 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 38 óra 

4. 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban 
20 óra 

5. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 20 óra 

6. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 
15 óra 

7. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 
9 óra 

8. 
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
18 óra 

9. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
15 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

15 óra+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A 

fittség, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság területein 

megszerzett elemi ismeretek. 

A személyi higiénia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek tudatosítása, 

személyes felelősség fontossága a testi és lelki egészségért.  

A szervezési feladatok körének bővítése. 

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat 

végrehajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

Gimnasztika: 

Természetes mozgásformák egyéni-, és társas szabadgyakorlatokban 

az ízületi és gerincvédelem szabályainak megfelelően eszköz nélkül 

és különböző eszközökkel. Játékos gyakorlatsorok zenére, 

légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben.  

Keringésfokozás zenés gimnasztika gyakorlatsorokkal Ízületi 

mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- és testérzékelés-

fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló szabályjátékok és 

feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok 

testtartásjavító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy 

nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért 

felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve 

fittségi tesztek pontosabb végrehajtása. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az 

interaktív relaxáció gyakorlatai. 

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek 

tudatos alkalmazása.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a 

gerincvédelem szabályai. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. 

Pulzusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások 

alapismeretei. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és 

a sporteszközök megóvása. 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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Személyes felelősség: feladatok megindítását és megállítását jelző 

kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, 

életviteli és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alakzat, testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, 

mozgásos elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény. 

Értékelés 

 A tanult gyakorlatok bemutatása, illetve az önállóan összeállított gyakorlatsor 

bemutatása alapján. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása 

egyszerű játékhelyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele.  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú 

cselekvésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal 

kombinálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által 

meghatározott mozgásútvonalakon; változó magasságú akadályok 

beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.  

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, 

áthajtások közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív 

mozgásokkal összekötve. Haladás akadálypályán. Három-öt 

mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása és 

végrehajtása zenére is. Menekülés és üldözés különböző tértárgyak, 

akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások 

közben. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy 

párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is). 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 
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Hajlítások és nyújtások: 

Hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve 

különböző eszközökkel. Rövid mozgássorok alkotása és 

végrehajtása önállóan vagy párban a hajlításokra és nyújtásokra 

építve (zenére is). 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással. Fordulatok manipulatív 

eszközökkel kombinálva. Rövid mozgássorok alkotása és 

végrehajtása önállóan vagy párban a fordításokra és fordulatokra 

építve (zenére is). 

Tolások, húzások: 

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és 

csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és 

testrészekkel. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni 

kompetenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és 

hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak 

megfelelően. „Vándormászás”. 

Egyensúlygyakorlatok: Különböző testrészeken és testhelyzetekben 

stabil és labilis felületen, csukott vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi 

helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, 

illetve manipulatív eszközhasználattal. Társas egyensúlygyakorlatok 

a közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyensúlyban tartása 

mozgásban. Egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva.. 

 Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) 

akadálypályán. Ugrások, lépegetések kézzel („támlázás”) és lábbal 

különböző támaszhelyzetekben. Fel-, le-, átmászások eszközökre 

nehezített feltételekkel. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, 

népi gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák 

felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú 
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eszközök leküzdésével. A közösség összteljesítményén alapuló 

versenyjátékok. A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó 

egyéni versenyek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás 

végrehajtásának útvonala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy 

társsal, vagy társakkal. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, 

mozgáskapcsolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, 

állóképesség, erő, akadályverseny.  

Értékelés 

 A gyorsfutásban, a gyors indulásokban, a tartós futásban nyújtott fejlődésük alapján. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése.  

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a 

szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való 

használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a 

Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  

Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban. Alsó, felső, mellső dobások párban 

és csoportokban különböző erővel, irányba és távolságra. Gurítások, 

dobások és elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal 

kombinálva. Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások 

talajról. Páros és hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 



 341 

alakzatokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó 

sebességgel és/vagy irányban társak között mindkét láb 

használatával. „Dekázás” mindkét láb használatával. Rúgások a 

lábfej különböző részeivel helyből, mozgásból. Játékos 

passzgyakorlatok. Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, 

távolságra. 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, 

sebességgel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; 

labdadobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és 

csoportban; csoportos labdavezetéses feladatok. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra; háló 

(zsinór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll 

csökkentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és 

azonosan. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő 

sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és 

csoportos versenyek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal 

összefüggésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, droprúgás. 

Értékelés 

 A koordinációs képesség (szökdelési variációk nehezített feltételek mellett is) alapján. 

 Továbbá futásból az ugrásba történő átmenet, hangsúlyozott elrugaszkodással egy 

lábról távolba, érkezés páros lábra. 

 A célba dobásnál a találatarány javulását (a távolság növelésével), valamint távolba 

kislabdával a fejlődést értékeljük. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. 

Egyszerű, 24 mozgásformák összekapcsolása. 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak 

mozgásának többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlással az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése.  

A tornajellegű feladatokkal a testérzékelés, a tér-, izom- és 

egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A torna- és a táncelemek gyakorlásával ritmusképesség fejlesztése. 

Az esztétikus mozgásvégrehajtás.  

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az 

időbeliség (ritmus) és dinamika összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - 

különböző kiinduló helyzetből, fellendülési kísérletek segítségadással  

kézállásba; kézenátfordulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás 

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni 

kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról. Alaplendület és 

leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön, kötél- 

és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás); 

gyermek aerobikgyakorlatok. 

Tánc: 

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, 

dinamikája hatásának a mozgás általi kifejezése a gyermeki 

képzelőerő, kreativitás által. 

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. Motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb 

megértése és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú 

motívumfüzérek, gyermektáncok. 

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 



 343 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok 

énekre, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és 

mozgáspontosságra épülő egyszerű torna- és táncbemutatók. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés 

megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai. A tanult dalok szövege, a tanult táncokhoz 

kapcsolódó népi hagyományok, ünnepek elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató 

(metrum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások fenntartása játékos 

feladathelyzetekben, játékokban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak végrehajtása. Idő-, 

és tempóérzékelésen alapuló tartós futások gyakorlása. A mozdulat- 

és reakciógyorsaság, az aerob képességek és a törzs- és ízületi 

stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai jellegű alapmozgások pontos 

végrehajtására törekvés változatos gyakorló feladatokkal.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

Egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

 akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok, 

guggolórajt. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink.  

 

Matematika: 

geometria, mérés, 

testek. 
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Ugrások és szökdelések ugrásformái:  

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy lépőtechnikával; 

magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex futó- és 

ugróiskolai gyakorlatvariációk . 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások 

előkészítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, 

feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása 

kontrollált csapatversenyek formájában.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult 

mozgások vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai eszközök 

elnevezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

Vizuális 

kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, 

forgás, dobóritmus, sarok-talp gördülés. 

Értékelés 

Értékeljük: 

 a játékszabályok tudatos alkalmazását, betartását, 

 a feladatok, gyakorlatok célszerű, gazdaságos végrehajtását, 

 az egyszerű gyakorlatok lényegi hibáinak önálló korrekcióját. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és 

feladathelyzetben történő alkalmazásáról. 

Motivált tanulás a játék folyamatában. 

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A 

sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával a taktikai 

gondolkodás fejlesztése.  

A közös játékfeladatok során a csapatérdek fontossága az egyéni 

érdekkel szemben.  

A játéktevékenység közben kialakuló döntéshelyzetekben a célszerű 

mozgásválasz megtalálása. 

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, az egyén 

csapathoz való pozitív viszonyának további megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok emberfogással kisjátékok közben; páros 

cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos 

passzgyakorlatok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 1:1, 

2:1, 3:1 ellen.  

Minikosárlabda: 

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; 

megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, 

léggömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek 

nehezedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak 

alkalmazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. A felállási 

forma alkalmazása Területnyitás támadásban. Területszűkítés 

védekezésben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban. 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. 

Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria. 

 

Magyar nyelv- és 

irodalom: 

kommunikációs jelek 

felismerése és 

értelmezése. 
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Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes 

helyzetekben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, szivacskézilabda, 

minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok 

labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos 

szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai 

játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) 

zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. A 

kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

Törekvés a társas szabályok betartására. A sportszerű viselkedést 

igénylő helyzetek felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai 

végrehajtás, taktikai gondolkodás, kooperatív játék, labdabirtoklás, 

emberelőny, esélykiegyenlítés, győzelem, vereség.  

Értékelés 

 A labdás-ügyesség terén, valamint a játékban nyújtott fejlődésük, teljesítményük 

figyelembevételével végezzük a tanulók értékelését, osztályozását. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 

A támadó- és védőmozgások során az ellenfél mozgásaihoz való 

igazodás próbálkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő feladatok során az önvédelem szerepének 

tudatosítása a mindennapokban.  

Az önfegyelem és önszabályozás továbbfejlesztése.  

A sportszerű küzdés iránti igény erősítése.  

A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a 

társak tiszteletének erősítése.  

A taktikai gondolkodás egyre gyakoribb összekapcsolása a 

mozgásvégrehajtással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata: 

Tolások és húzások a testi erő kihasználásával. Társas egyensúly-

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 
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kibillentő gyakorlatok. Szabadulás fogásokból, birkózó jellegű 

küzdelmek (grundbirkózás), esések és tompításaik előre, hátra, 

oldalra, le, át, gurulások tompítása. 

Küzdőjátékok:  

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, 

küzdőjátékok, játékok kooperatív erőfejlesztő tartalommal, páros és 

csoportos kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a 

gyakorlatok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és 

szabályrendszere, a sportszerű küzdés rítusa, önvédelmi 

alapismeretek a mindennapokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tompítás, grundbirkózás, judo, cselgáncs, esés, karate, boksz, önvédelem, 

menekülés, szabadítás, feszítés, dobás, kiemelés, kitolás, agresszivitás, 

tisztelet, önszabályozás. 

 Értékelés 

 Értékeljük a szabályos, sportszerű küzdelmet, marasztaljuk el a szándékos 

durvaságokat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok 

ismerete, azok betartása. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi 

szabályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az 

uszodai szabályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra 

biztosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az 

iskola úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy 

nem használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a 

többi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és 

higiéniai rendszabályai. 

Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos levegővétel az úszás 

rávezető gyakorlataiban. 

Vizuális kultúra: tárgy-

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

testünk, 

életműködéseink. 
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Hátúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 

Feladatok háton: felfekvés a hátra kapaszkodással, fejbeállítás, 

csípőemelés; háton lebegés segítséggel és önállóan; felfekvés hátra 

segítséggel és önállóan; lebegés háton önállóan; lebegés és siklás 

háton. 

Hátúszás lábtempó: siklás háton; hátúszó lábtempó úszólappal és 

labdával; hátúszó lábtempó, segítséggel; hátúszás lábtempó 

segítséggel és önállóan; háton lebegés, siklás és a hátúszás lábtempó 

összekapcsolása; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek, a levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó összhangjának megteremtése: hátúszás 

lábtempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai 

gyakorlatai. 

Gyorsúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka. légvétel, ritmus) 

Gyorsúszás lábtempó: 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 technikai 

feladatok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 

Gyorsúszás levegővétele: a gyorsúszás levegővétele 

„hátrafordulással”; gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben; a 

gyorsúszás kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral-

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő 

időtartamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és 

merülő gyakorlatokkal. Adott úszásnem technikai gyakorlatai 

koordinációs céllal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő 

céllal. 

Vízhez kötött játékok: 

Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, 

játékos úszógyakorlatok; játékos vízi csapatversenyek eszközökkel, 
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vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok 

különféle eszközökkel. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott úszástechnikával kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, 

az uszoda élet- és balesetvédelmi ismeretei, önbizalom és bizalom 

mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos 

érzések kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Amennyiben az intézményben az 1-2. osztályban is megoldott az 

úszásoktatás, a tematikai egység céljait és követelményeit a helyi 

tantervben ennek figyelembe vételével kell meghatározni. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felfekvés, gyorsúszás, hátúszás, fejesugrás, késleltetés, levegővétel, 

merülés, mentés, életvédelem, örvény, pánik, félelem, fáradtság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai. 

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra. 

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és 

kipróbálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak iránti igény felkeltése. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. 

osztályban választottak további gyakorlása a lehetőségek 

függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek. Gyermekjóga gyakorlatok. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi 

csapatversenyek, házi bajnokságok  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai 

és taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a 

szabadidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a 

szabadidő- és médiatudatosság.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,  

Értékelés: 

 A felkészülés. Intenzivitás, hatékonyság, hozzáállás alapján. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 3. 

évfolyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása, zenére is. 

A levezetés helyének megértése. 

A légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák kialakítása.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek bemutatása. 

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása. 

A játékok, versenyek során  a magatartási szabályrendszer betartása és a 

sportszerű viselkedés erősítése.  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

A játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, 

valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) 

ismerete. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák végrehajtása. 

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és 

szabályozott energiabefektetéssel.  

A rendszeres gyakorlás és siker mellett a fejlődés pozitív élményének 

megerősödése. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 
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Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

pontos végrehajtásra törekvés, változó körülmények között. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő 

játékok során. 

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének 

optimalizálódása.  

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az saját agresszió kezelése. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Legalább 3 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos 

használatának ismerete, alkalmazása.  

A szabadidős mozgásformák felhasználása szabad játéktevékenység 

során. 

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete. 
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A tanulók harmadik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TESTNEVELÉS 

 

Az órákon, foglalkozásokon: aktív – együttműködő – közömbös - erőszakos 

Erőnléte, állóképessége: kiváló – korának megfelelő – csak kis terhelést bír 

A szabályokat: önként, pontosan – csak utasításra – ritkán utasításra sem tartja 

be 

Mozgása: harmonikus – összerendezett – összerendezetlen - bizonytalan 

Különösen ügyes:……………………………………………………………… 

Nehezen teljesít:………………………………………………………………… 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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A tanulók harmadik osztályban év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TESTNEVELÉS 

 

Az órákon általában: aktív - kevésbé aktív - aktivitása változó.  

Magatartása: fegyelmezett – jó - változó.  

Az utasításokat: megérti, pontosan végre tudja hajtani - nehezen érti meg - 

hibázik a végrehajtásban.  

Mozgása: rendezett - kicsit rendezetlen - fejlesztésre szorul.  

Csapatjátékban: együttműködő, sportszerű - időnként sportszerűtlen - nem 

együttműködő - gyakran sportszerűtlen.  

Testnevelés tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - 

felzárkóztatásra szorul. 
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8. 4. évfolyam 

Óraszám: 185 óra/év 

  5 óra/hét 

 Témakör Óraszám 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 
15 óra + 

folyamatos 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 35 óra 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 38 óra 

4. 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban 
20 óra 

5. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban  20 óra 

6. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 
15 óra 

7. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 
9 óra 

8. 
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
18 óra 

9. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
15 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

15 óra+ 

folyamatos 

Előzetes tudás 

A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. 

Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A 

fittség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság 

területein megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá 

tétele, a testi és lelki egészségért való személyes felelősség tudatosítása. 

A szervezési feladatok körének bővítése, egyre önállóbbá tétele. 

Az egészségfejlesztés alapvető területein szerzett ismeretek gyarapítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok kialakítása. 

Tér- és távköz, többsoros vonal felvétele. Nyitódás, zárkózás, 

igazodás, takarás. 

Gimnasztika: 

Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelem szabályainak 

megfelelően eszköz nélkül és különböző eszközökkel. Játékos 

gyakorlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok 

egyénileg, párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és 

különböző eszközöket felhasználva. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és 

ernyesztés, légzőgyakorlatok a bemelegítésben és levezetésben. 

Tartásos és mozgásos elemek önálló végrehajtása. 

Keringésfokozó feladatok; zenés gimnasztika fokozódó intenzitással 

és terjedelemmel; gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfejlesztő és 

aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi 

mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus 

nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma-, tér- és testérzékelés-

fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a 

testtudatot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, 

szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint 

versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

fenntartó gyakorlatok önálló alkotással és végrehajtással. Egy-egy 

nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért 

felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is. Motoros, illetve 

fittségi tesztek pontosabb végrehajtása. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok, a progresszív és az 

interaktív relaxáció gyakorlatai. 

Higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismeretek 

tudatos alkalmazása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a 

gerincvédelem szabályai. 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek. 

 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. 

Pulzusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Higiéniai alapismeretek: a biológiai éréssel járó testi változások 

alapismeretei. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, a 

feszültségek feloldása. 

Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és 

a sporteszközök megóvása. 

Személyes felelősség: feladatok megindítását és megállítását jelző 

kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, egészség, sport, 

életviteli és életmód alapismeretek, biztonság, baleset-megelőzés és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alakzat, testséma, helyes testtartás, sérülés, megelőzés, tartásos elem, 

mozgásos elem, stressz, feszültség, életmód, táplálkozás, fittség, edzettség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság, vélemény. 

Értékelés: 

 Rendgyakorlatok végrehajtásakor: a feladat megértése, a fegyelmezett, gyors 

végrehajtás alapján. 

 A gimnasztikai gyakorlatok esetében az önálló gyakorlat összeállítás és bemutatás 

(esetleg zenére) alapján. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása 

egyszerű játékhelyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák automatizálása, változó körülmények 

között is optimális precizitás kialakítása.  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú 

cselekvésbiztonság kialakítása - lehetőség szerint – a Kölyökatlétika 

mozgásanyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Fordulattal, ritmus- és irányváltással; manipulatív feladatokkal 

kombinálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, bóják, ugrókötél által 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuális 

kommunikáció. 

 



 357 

meghatározott mozgásútvonalakon; változó magasságú akadályok 

beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú zenére.  

Szökdelések, el-, fel- és leugrások és érkezések zenére, ritmikusan, 

áthajtások közben, különböző eszközök segítségével; manipulatív 

mozgásokkal összekötve. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. 

Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása 

és végrehajtása zenére is. Menekülés és üldözés különböző 

tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  

Lendítések, körzések: 

Különböző testrészekkel különböző iramú és sebességű mozgások 

közben. Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy 

párban a lendítésekre és körzésekre építve (zenére is). 

Hajlítások és nyújtások: 

Különböző testhelyzetek kialakítása hajlításokkal és nyújtásokkal az 

egyéni kreativitást felhasználva. Hajlítások és nyújtások 

összekapcsolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. 

Rövid mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

hajlításokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön is. 

Fordulatok manipulatív eszközökkel kombinálva. Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a 

fordításokra és fordulatokra építve (zenére is). 

Tolások, húzások: 

Különböző eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban és 

csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és 

testrészekkel. 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni 

kompetenciáktól függően párokban. Különböző eszközök emelése és 

hordása az ízület- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.  

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, mászórúdon, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, 

egyéb játszótéri eszközökön az egyéni kompetenciáknak 

megfelelően. „Vándormászás”. 

Egyensúlygyakorlatok: Különböző testrészeken és testhelyzetekben 

stabil és labilis felületen, csukott vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi 

helyzetek megtalálása hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, 

illetve manipulatív eszközhasználattal. Társas egyensúlygyakorlatok 

a közös súlypont megtalálásával. Eszközök egyensúlyban tartása 

mozgásban különböző testrészekkel, illetve eszközökkel. Egyéb 

egyensúlygyakorlatok. 

Gurulások, átfordulások: 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 

Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 
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Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal 

tükörképben és azonosan, társon át. 

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) 

komplex akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, 

lépegetések kézzel („támlázás”) és lábbal különböző 

támaszhelyzetekben. Elszakadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal 

különböző támaszhelyzetekből. Fel-, le-, átmászások eszközökre 

nehezített feltételekkel. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó 

játékok: 

Szerep-, szabály- és feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, 

népi gyermekjátékok a helyváltoztató természetes mozgásformák 

felhasználásával. Akadályversenyek, különböző magasságú 

eszközök leküzdésével. A közösség összteljesítményén alapuló 

versenyjátékok. A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó 

egyéni versenyek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A térbeli tudatosság (érzékelés): elhelyezkedés a térben; 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás 

végrehajtásának útvonala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy 

társsal, vagy társakkal. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

Az egyes mozgások vezető műveleteinek, tanulási szempontjainak 

fogalmi ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, 

mozgáskapcsolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, 

állóképesség, erő, akadályverseny.  

Értékelés 

 A futó állóképességben, futógyorsaságban, valamint a reakció gyorsaságban elért 

teljesítmény, fejlődés alapján. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás 
Az eszközök ismerete, balesetmentes használata. 

A manipulatív alapmozgások vezető műveletei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudatos gyakorlás és a gyakorlás általi fejlődés örömteli megélése 

során a magabiztosság erősítése.  

Bátor, sikerorientált tanulási igény megalapozása, ezzel hozzájárulás a 

szabadidős aktivitások és játéktevékenység mindennapi életben való 

használatához. A finommotorika fejlesztése – lehetőség szerint – a 

Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból.  

Különböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök 

elkapása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, 

felső, mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, 

irányba és távolságra haladó mozgás közben. Gurítások, dobások és 

elkapások egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. 

Labdaátadások játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és 

hármas kapcsolatok kialakítása játékhelyzetekben.  

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző 

alakzatokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó 

sebességgel és/vagy irányban társak között mindkét láb 

használatával. Belső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd 

használata feladatmegoldásoknál. „Dekázás” mindkét láb 

használatával. Rúgások a lábfej különböző részeivel helyből, 

mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. Kézből rúgásfeladatok 

meghatározott célra, távolságra „dropból” is próbálkozva. 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, 

sebességgel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; 

labdadobással, gurítással kombinálva egyénileg, párban és 

csoportban; csoportos labdavezetéses feladatok. 

Ütések testrésszel és eszközzel: 

Puha labda és léggömb ütése testrésszel, rövid és hosszú nyelű ütővel 

különböző célfelületekre, távolságokra és magasságokra; háló 

(zsinór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll 

csökkentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és 

azonosan. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban 

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő 

sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és 

csoportos versenyek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal 

összefüggésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, droprúgás. 

Értékelés 

– A mozgásügyességben nyújtott teljesítmény alapján. 

– A célba dobásnál a találatarány javulását vegyük figyelembe. 

– A kislabdahajításnál a hajítómozdulat, a végrehajtási mód, valamint a dobásokban, 

lökésekben elért fejlődés az elbírálás alapja. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban  
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. , 

Esztétikus kivitelezése egyszerű, 24 mozgásforma kombinációjának.  

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak 

mozgásának többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges 

képességek továbbfejlesztése.  

A tornajellegű feladatok kombinált megoldásával a testérzékelés, a tér-, 

izom- és egyensúlyérzékelés továbbfejlesztése. 

A torna- és a táncelemek gyakorlásával hozzájárulás a relatív erő- és a 

ritmusképesség fejlődéséhez. 

Az esztétikus mozgásvégrehajtás rögzítése.  

A tánc jellegű feladatok tanulása közben a térbeliség (mozgás), az 

időbeliség (ritmus) és dinamika összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik 

személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - 

különböző kiinduló helyzetből, repülési fázissal, szerekre, párban, 

csoportban; fellendülési kísérletek segítségadással vagy nélküle 

kézállásba; kézenátfordulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás 

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni 

kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról és/vagy 

minitrambulinról, egyéni-páros-társas egyensúly- és gúlagyakorlatok. 

Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri 

eszközökön. 3-6 mozgásformából álló tornagyakorlatok önálló 

alkotása és végrehajtása egyénileg és párokban; kötél- és/vagy 

rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű mászás); gyermek 

aerobikgyakorlatok. 

Tánc: 

Kreatív tán különböző ritmusú, tempójú zenére.  

Játékos megjelenítése a fantáziának és a képzeletnek, önállóan 

alkotott mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene 

hangulatának, dinamikájának kifejezése mozgással a gyermeki 

képzelőerővel, kreativitással. Motívumismeret bővülése és az adott 

tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb megértése és végrehajtása. 

Páros és csoportos, változatos térformájú motívumfüzérek, 

gyermektáncok. 

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok 

énekre, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és 

mozgáspontosságra épülő egyszerű torna- és táncbemutatók. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés 

megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai, a személyes teljesítőképesség határainak 

átlépésével a kockázatok létezésének elfogadása. A tanult dalok 

szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok, ünnepek 

elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv 

mozgásanyagával összekapcsolhatók. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató 

(metrum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többször rövid ideig történő 

fenntartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó 

pontosságú végrehajtása. Idő-, és tempóérzékelésen alapuló tartós 

futások gyakorlása. A mozdulat- és reakciógyorsaság, az aerob 

képességek és a törzs- és ízületi stabilizáció fejlesztése. Az atlétikai 

jellegű alapmozgások tanulása iránti motiváció erősítése a mozgások 

pontosságra törekvő, változatos gyakorlásával.  

Az önértékelés további erősítése. A testséma, a testtudat, a figyelem 

összpontosításának és a figyelem rugalmasságának fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

Egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt. 

Ugrások és szökdelések ugrásformái:  

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egylábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy lépőtechnikával; 

magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex futó- és 

ugróiskolai gyakorlatvariációk. 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások 

előkészítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink.  

 

Matematika: 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Vizuális 

kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, 

leírása. 
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Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a 

Kölyökatlétika versenyrendszerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, 

feladatjátékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és 

csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása 

kontrollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult 

mozgások vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai eszközök 

elnevezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, 

forgás, dobóritmus, sarok-talp gördülés. 

Értékelés 

– A tanított mozgásformák és gyakorlatok eredményes elsajátítása, továbbá az általános 

erő és állóképességben kimutatható fejlődés alapján. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és 

feladathelyzetben történő alkalmazásáról. 

Motivált tanulás a játék folyamatában. 

Összjáték-tapasztalatok az egyszerű támadó és védő helyzetekről. A 

sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásával 

hozzájárulás a taktikai gondolkodás fejlődéséhez.  

A közös játékfeladatok során a csapatérdek hangsúlyos megjelenítése az 

egyéni érdekkel szemben.  

A játéktevékenységben kialakuló döntéshelyzetek során a célszerű 

mozgásválasz megtalálása. 

A szabadidő aktív közösségi játékkal történő kitöltése, igényének 

megerősítése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív 

viszonyának további megerősítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok 

közben; páros cselezési feladatok, testcsel labdavezetéssel, játékos 

passzgyakorlatok; passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva 1:1, 

2:1, 3:1 ellen.  

Minikosárlabda: 

Kosárra dobási kísérletek helyből, büntetődobás alacsony palánkra; 

megindulás, megállás, sarkazás a kosárlabdában. 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, 

léggömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek 

nehezedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak 

alkalmazása 4:1 felállási formában, rombuszalakzatban. A felállási 

forma alkalmazása Területnyitás támadásban. Területszűkítés 

védekezésben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban. 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból, páros lefutásból. 

Passzgyakorlatok. Ismerkedés a kapusjátékkal. 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Létszámazonos (1:1; 2:2; 3:3; 4:4 ellen), létszámfölényes 

helyzetekben (2:1, 3:1, 4:1, 4:2 ellen) labdarúgás, szivacskézilabda, 

minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok 

labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos 

szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai 

játékok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) 

zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. A 

kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

Törekvés a társas szabályok betartására. A sportszerű viselkedést 

igénylő helyzetek felismerése. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria. 

 

Magyar nyelv- és 

irodalom: 

kommunikációs jelek 

felismerése és 

értelmezése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai 

végrehajtás, taktikai gondolkodás, kooperatív játék, labdabirtoklás, 

emberelőny, esélykiegyenlítés, győzelem, vereség.  

Értékelés 

– Értékeljük - és osztályozzuk tanítványainkat: a labdafogás, elkapás, birtoklás, illetve 

továbbítás feladathelyzetben, játék közben nyújtott teljesítményük, valamint a 

teljesítménypróbákon nyújtott eredményük, javulásuk alapján. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 

A támadó- és védőmozgások során az ellenfél mozgásaihoz való 

igazodás próbálkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő feladatok során az önvédelem szerepének 

tudatosítása a mindennapokban.  

Az önfegyelem és önszabályozás továbbfejlesztése.  

A sportszerű küzdés iránti igény erősítése.  

A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a 

társak tiszteletének erősítése.  

A taktikai gondolkodás egyre gyakoribb összekapcsolása a 

mozgásvégrehajtással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata: 

Tolások és húzások a testi erő kihasználásával. Társas egyensúly-

kibillentő gyakorlatok. Szabadulás fogásokból, birkózó jellegű 

küzdelmek (grundbirkózás), esések és tompításaik előre, hátra, 

oldalra, le, át, gurulások tompítása. 

Küzdőjátékok:  

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, 

küzdőjátékok, játékok kooperatív erőfejlesztő tartalommal, páros és 

csoportos kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a 

gyakorlatok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és 

szabályrendszere, a sportszerű küzdés rítusa, önvédelmi 

alapismeretek a mindennapokban. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tompítás, grundbirkózás, judo, cselgáncs, esés, karate, boksz, önvédelem, 

menekülés, szabadítás, feszítés, dobás, kiemelés, kitolás, agresszivitás, 

tisztelet, önszabályozás. 
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Értékelés 

– Értékeljük a szabályos, sportszerű küzdelmet, marasztaljuk el a szándékos durvaságot. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok 

ismerete, azok betartása. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi 

szabályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az 

uszodai szabályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra 

biztosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az 

iskola úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy 

nem használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a 

többi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és 

higiéniai rendszabályai. 

Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos levegővétel az úszás 

rávezető gyakorlataiban. 

Hátúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 

Feladatok háton: felfekvés a hátra kapaszkodással, fejbeállítás, 

csípőemelés; háton lebegés segítséggel és önállóan; felfekvés hátra 

segítséggel és önállóan; lebegés háton önállóan; lebegés és siklás háton. 

Hátúszás lábtempó: siklás háton; hátúszó lábtempó úszólappal és 

labdával; hátúszó lábtempó, segítséggel; hátúszás lábtempó 

segítséggel és önállóan; háton lebegés, siklás és a hátúszás lábtempó 

összekapcsolása; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek, a levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó összhangjának megteremtése: hátúszás 

lábtempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai 

Vizuális kultúra: tárgy-

és környezetkultúra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

testünk, 

életműködéseink. 
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gyakorlatai. 

Gyorsúszás 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka. légvétel, 

ritmus) 

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 technikai 

feladatok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 

Gyorsúszás levegővétele: a gyorsúszás levegővétele 

„hátrafordulással”; gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben; a 

gyorsúszás kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral-

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő 

időtartamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és 

merülő gyakorlatokkal. Adott úszásnem technikai gyakorlatai 

koordinációs céllal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő 

céllal. 

Vízhez kötött játékok: 

Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, 

játékos úszógyakorlatok; játékos vízi csapatversenyek eszközökkel, 

vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok 

különféle eszközökkel. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott úszástechnikával kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, 

az uszoda élet- és balesetvédelmi ismeretei, önbizalom és bizalom 

mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos 

érzések kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Amennyiben az intézményben az 1-2. osztályban is megoldott az 

úszásoktatás, a tematikai egység céljait és követelményeit a helyi 

tantervben ennek figyelembe vételével kell meghatározni. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felfekvés, gyorsúszás, hátúszás, fejesugrás, késleltetés, levegővétel, 

merülés, mentés, életvédelem, örvény, pánik, félelem, fáradtság. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A szabadtéri és természetben űzött mozgásos tevékenységek alapvető 

egészségvédelmi és környezettudatos szabályai. 

Az időjárási körülmények hatása a testmozgásra. 

Mozgástapasztalat néhány szabadidős mozgásrendszerről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alternatív, szabadidős mozgásformák további megismerése és 

kipróbálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

bázis formálása. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Ismerkedés újabb alternatív és szabadidős aktivitásokkal, technikai 

készletükkel, taktikai elemeikkel és szabályaikkal és/vagy az 1-2. 

osztályban választottak további gyakorlása a lehetőségek 

függvényében: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben 

változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle 

eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; 

labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovaglás, :, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek. Gyermekjóga gyakorlatok. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben 

megvalósítható játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi 

csapatversenyek, házi bajnokságok  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott szabadidős mozgásrendszerek elnevezései, alaptechnikai 

és taktikai elemei, legfontosabb szabályai, KRESZ-alapismeretek, a 

szabadidős mozgásokhoz tartozó szabályok, eszközök ismerete, a 

szabadidő- és médiatudatosság.  

A választás a helyi sajátosságok figyelembe vételével (képesített 

szakember, felszereltség) a helyi tanterv alapján történik. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,  
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Értékelés 

– Értékeljük a gyerekek szervezési készségét, aktivitásukat, egészséges 

versenyszellemüket. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 4. 

évfolyam végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére 

is. 

Önálló pulzusmérés. 

A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 

A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak 

ismerete.  

A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló 

kialakítása.  

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 

A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének 

megszilárdulása. 

A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási 

szabályrendszer betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” 

ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok 

alkalmazása.  

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, 

valamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) 

ismerete. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és 

szabályozott energiabefektetéssel.  

A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés 

pozitív élményének megerősödése. 

A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 

A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése 

zenére is. 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 
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lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 

A tempóváltozások érzékelése és követése. 

A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, 

precizitásra törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 

A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  

Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő 

játékok során. 

Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 

Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 

A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének 

optimalizálódása.  

A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az saját agresszió kezelése. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 

Fejesugrással vízbe ugrás. 

Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 

A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos 

használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  

A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során. 

A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete. 
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A tanulók negyedik osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

TESTNEVELÉS 

 

Az órákon, foglalkozásokon: aktív – együttműködő – közömbös - erőszakos 

Erőnléte, állóképessége: kiváló – korának megfelelő – csak kis terhelést bír 

A szabályokat: önként, pontosan – csak utasításra – ritkán utasításra sem tartja 

be 

Mozgása: harmonikus – összerendezett – összerendezetlen - bizonytalan 

Különösen ügyes:……………………………………………………………… 

Nehezen teljesít:………………………………………………………………… 

 

 

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 
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ANGOL NYELV 

1-4. osztály 

 

1. ÓRATERV (normál) 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. OSZTÁLY 0,5 óra 18 óra 

2. OSZTÁLY 0,5 óra 18 óra 

3. OSZTÁLY             1 óra 37 óra 

4. OSZTÁLY             2 óra 74 óra 

 

2. ÓRATERV – (emelet óraszám) 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. OSZTÁLY 1,5 óra 55 óra 

2. OSZTÁLY 1,5 óra 55 óra 

3. OSZTÁLY 2 óra 74 óra 

4. OSZTÁLY 3 óra 111 óra 
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3. 1-4. Évfolyam - Fejlesztési területek – nevelési célok 

A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös 

értékeit jelenítik meg.  E területek egyesítik a hagyományos értékeket és az új társadalmi 

igényeket.  

Az erkölcsi nevelés  

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése alsó- és felső tagozaton egyaránt.   

Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja olyan készségek 

megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, 

segítőkészség és a tisztelet. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – kihat egész felnőtt életükre, és 

elősegíti helytállásukat a munka világában is.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A társas kapcsolati kultúra alapja az önismeret. Támogatni kell az alsó tagozaton tanuló 

gyermekeket arra, hogy kifejezésre juttathassák adottságaikat, szellemi és gyakorlati 

készségeiket. Fontos, hogy képessé váljanak érzelmeik kifejezésére, empátiára és kölcsönös 

elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges és kulturált egyéni és 

közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

A családi életre nevelés  

A családnak kiemelkedő jelentősége van a tanulók erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és 

lelki egészségének, közösségi létének alakításában. A családi életre való felkészítés segítséget 

nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a 

családi életükben felmerülő élethelyzetek kezelésében.  

A testi és lelki egészségre nevelés  

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot eléréséhez. 

Fontos, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a helyes táplálkozás fontosságára, a stresszkezelés 

módszereinek alkalmazására, a mozgás örömére, amely az alsó tagozaton tanuló gyermekek 

számára különös jelentőséggel bír. Már alsó tagozaton meg kell tanítanunk őket arra, hogy 

legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a társas 

konfliktusok kezelésére. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

Lényeges, hogy alakítsuk ki a gyermekekben azt, hogy minden tanuló más-más képességbeli 

és társadalmi különbözőséggel rendelkezik. Intézményünk feladata többek között az is, hogy 
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kialakítsa a gyerekekben a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő 

magatartást, hozzáállást.  

Pályaorientáció  

A pályaorientáció megvalósulásához már kisgyermekkorban szükséges a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódok fejlesztése és 

azok kezelése.  

A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása a fejlesztési területek egyik legfontosabb tényezője. Az alsó tagozaton 

tanuló gyermekeknél kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a pedagógus felkeltse az érdeklődést 

az idegen nyelv tanulása iránt, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével 

kapcsolatban.  

A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és 

szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

Az idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése, ami konkrétan a következőket 

értjük: 

– Az idegennyelv-oktatás alapvető célja egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása 

iránt, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek 

fejlesztésével. 

– A nyelvtanulás járuljon hozzá a gyermek intellektuális, érzelmi és értelmi 

fejlődéséhez. 

– Alakuljon ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállás. 

– A tanórai munka játékosan, minél több tevékenységi formát alkalmazva keltse fel a 

gyermek érdeklődését a nyelv iránt. 

– Alakuljon ki a további nyelvtanuláshoz szükséges oldott légkör tanuló és tanár, illetve 

tanuló és tanuló között. 

Idegen nyelvi kompetenciaterület 

A tanulás a tanulót, a tanárt, a feladatot és a tanulási kontextust (osztály, iskola, kulturális 

közeg) magában foglaló dinamikus és komplex folyamat. A tanuló bármilyen tanulási 

kontextusba magával hozza meglévő ismereteit, tapasztalatait, elvárásait, és az új ismeretet a 

már meglévő ismereteibe sajátos, egyéni módon asszimilálja. A tanuló tehát a tanulás 

folyamatában aktív módon jelentésformálóként és problémamegoldóként vesz részt. A 

tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, alakul, általános és speciális 

kompetenciái (köztük kommunikatív nyelvi kompetenciái) állandó kölcsönhatásban 

fejlődnek. 
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Más kompetenciákkal való kapcsolat  

– A fejlesztés keretein belül több kapcsolódási pont is mutatkozik az idegen nyelvi 

kommunikatív kompetencia és más kompetenciaterületek között.  

– Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és 

állandó kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten 

fontos az idegen nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált 

fejlesztése. Mind a szövegértés, mind a szövegalkotás területén számos olyan 

kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az integráció megvalósítható.  

– A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének területén is 

kínálkozik a lehetőség az integrációra. Az idegen nyelv tanítása során számos olyan 

módszer, munkaforma alkalmazására van lehetősége a nyelvtanárnak, amely a 

szociális kompetencia fejlesztését segíti. Az életviteli és környezeti kompetencia 

fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a nyelvi tartalmak szintjén jelenhetnek 

meg.  

– Az informatikai és kommunikációs technikák alkalmazása szintén sok 

kapcsolódási pontot mutat az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének területével. 

Fontos szerepet játszik a számítógép és az Internet felhasználása. A fejlesztés 

súlypontja itt a nyelvtanárok továbbképzése a számítógép adta lehetőségek 

kihasználásában az idegen nyelv tanítása során.  

– Az életpálya-építési kompetencia fejlesztéséhez az idegen nyelvi kompetencia az 

európai polgárrá válás folyamatában a használható nyelvtudás értéke és a 

pályaválasztás, karrierépítés kapcsolata alapvetően fontos területként jelenik meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

– Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza 

meg. A tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, aki az idegen nyelv 

alkalmazásával kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A hagyományos, a nyelv 

rendszerének megtanítására irányuló módszerek helyét fokozatosan átveszik a tanuló- 

és tevékenységközpontú módszerek, ami együtt jár a tanári és tanulói szerepek 

megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv bővülésével. 

– Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos 

szervezése számos lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy 

egyénileg végzett munkára.  

– A munkaformák váltakozása motiválja a tanulót és lehetőséget biztosít tanulónak és 

tanárnak egyaránt, hogy új szerepekben próbálja ki magát. A tanár már nem mint a 

tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint szervező, 

monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

– A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek 

keretében a tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása 

érdekében működnek együtt. A projektmunka jellemzője, hogy a feladatok egy része a 

tanórán kívül is elvégezhető. A különböző munkaformák mind hozzájárulnak az 

önálló tanulóvá neveléshez, ami az egy életen át tartó nyelvtanulás elengedhetetlen 

feltétele.  
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Módszerek 

A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét 

élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

– felfedezés 

– megbeszélés 

– vita 

– dráma 

– játék 

– pár- és csoportmunka 

– projektmunka 
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4. 1. évfolyam 

 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Az idegen nyelv tanítása 6-7 éves korban 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem igényel 

különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az idegennyelv-

oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben játékos feladatok 

keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, mintegy 

önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 6–7 éves kezdő nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a szövegértés, 

mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az 

integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami 

együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv 

bővülésével. 

A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint 

szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 
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A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet mint a kommunikáció eszközét élik 

meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

Témák: 

– bemutatkozás, 

– üdvözlés, köszönés, elköszönés, ismerkedés, 

– iskola, osztály, 

– színek, számok, 

– ételek, italok, 

– az ábécé,  

– lakás, otthon, 

– ruhadarabok, 

– közvetlen családtagok, 

– dalok, 

– mondókák, 

– körjátékok, 

– képek kiszínezése. 

Követelmények 

Beszédértési készség 

– a tanuló értse meg és tudja követni a tanár ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

maximum kétmondatos kérését, utasításait, arra cselekvéssel válaszoljon. 

– értse meg a tanult szavakat és kifejezéseket. 

Beszédkészség 

– tudjon egyszerű mondatokat mondani magáról, tudjon köszönni, bemutatkozni, 

– angol nyelven ismerje a legtöbbször használt udvariassági formulákat, 

– tudjon néhány verset, mondókát elmondani, gyermekdalt elénekelni, 

gyermekjátékokban venni. 

Értékelés: 

A pedagógia legfőbb szempontja az legyen, hogy a bátortalanabb, később érő gyereket 

serkentse, hogy a csoportban már kezdéskor ne alakuljon ki nagy teljesítménykülönbség. A 

szaktanár próbálja a tanulókat - korrekt módon - sikerélményhez juttatni. 

Taneszközök: 

– Meséskönyvek 

– Dalok kazettáról, CD-lemezről 

– Szemléltető eszközök, képek 

– Videokazetták és DVD-lemezek 
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– CD-lejátszó 

– Projektor 

– Multimédiás anyagok 

– Szemléltető képek 

– Szótárak 

– Számítógépes nyelvi programok 

Emelt szint: 

Témakörök 

– Az én világom 

– A család és a barátok 

– Szűkebb és tágabb környezetünk 

– A mi világunk 1. - A hét napjai 

 Az idő kifejezése (napszakok) 

 Jeles napok, ünnepek 

– A mi világunk 2. - játékok, sport 

– Az iskola világa 

– Számok 1-20 

– Alapszínek  

– Ételek, étkezések 

– A test részei, torna 

– Öltözködés, ruhadarabok 

– Vásárlás 

– Időjárás – évszakok, hónapok, ünnepek 

Tartalmak 

– KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Köszönés, elköszönés 

 Megszólítás, bemutatkozás, bemutatás 

 Jókívánságok, gratuláció, köszönet 

 Érdeklődés: 

 barátok, társak hogyléte felől 

 mások nemzetisége felől 

 telefonszáma iránt 

 mások életkora iránt 

 tulajdonviszonyokról 

 mások foglalkozása iránt          

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Ismerkedés, kérdezés, visszakérdezés és válaszadás 

 Tetszés, nem tetszés kifejezése 

 Igenlő és nemleges válasz 
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 Egyszerű információkérés és  -adás - szűkebb és tágabb környezetünkről 

 cselekvésekről 

 tárgyak helye felől 

 tárgyak azonosítása, megnevezése 

 időhatározókra 

 mennyiségekre 

 Tanórai „utasítások” megértése 

 Személyes információk (családról, társakról, az iskoláról) 

– FOGALOMKÖRÖK  

A nyelvtani fogalomkörök tanítása az 1-2. évfolyamon természetesen csak lexikai 

szinten történik. 

Létezés kifejezése – a ’to be’ létige ragozása 1., 2., 3. személyben 

Birtoklás kifejezése                              – my, your, his/her névmások  

– a ’to have’ ige ragozása 1.,2., 3. személyben 

Mennyiségi viszonyok                                                             – Egyes szám / Többes szám 

– How many….s?  How much…? 

– Tőszámnevek 1-20 

– Egyes és többes számú testrészek 

Térbeli viszonyok                                       – elöljárószók (in, on , under, next to)  

– helymeghatározás (here, left, right)  

Kérdőszavak                                                                          – What?, Who?, When?, Where? 

Minőségi viszonyok                                                                           – színek, méretek, állapotok  

Logikai viszonyok                                                                               – az and, but kötőszók 

Szövegösszetartó eszközök                                              – mutató névmások (this/ these) 

Taneszközök: 

– Meséskönyvek 

– Dalok kazettáról, CD-lemezről 

– Szemléltető eszközök, képek 

– Videokazetták és DVD-lemezek 

– CD-lejátszó 

– Projektor 

– Multimédiás anyagok 

– Szemléltető képek 

– Szótárak 

– Számítógépes nyelvi programok 
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A tanulók 1. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

ANGOL NYELV 

 

 

Az órákon: aktív - kevésbé aktív - szívesen vesz részt - nem mindig szívesen 

vesz részt a nyelvi játékokban. 
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5. 2. évfolyam 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Az idegen nyelv tanítása 7 - 8 éves korban  

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem igényel 

különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az idegennyelv-

oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben játékos feladatok 

keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, mintegy 

önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 6–7 éves kezdő nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a szövegértés, 

mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az 

integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami 

együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv 

bővülésével. 

A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint 

szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 
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A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét élik 

meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

Témák: 

– bemutatkozás, 

– üdvözlés, köszönés, elköszönés, ismerkedés, 

– iskola, osztály, 

– színek, számok, 

– ételek, italok, 

– az ábécé,  

– lakás, otthon, 

– ruhadarabok, 

– közvetlen családtagok, 

– dalok, 

– mondókák, 

– körjátékok, 

– képek kiszínezése. 

Célok:           

– A tanuló figyelmének ráirányítása egy eddig számára teljesen ismeretlen kultúrára 

– Az érdeklődés felkeltése az idegen nyelv iránt 

– A fogalomkörökben megismert szavak gyakorlása, egyszerű mondatalkotás 

(kijelentés, kérdés) 

Követelmények 

– Beszédértési készség 

 a tanuló értse meg és tudja követni a tanár ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, maximum kétmondatos kérését, utasításait, arra cselekvéssel 

válaszoljon. 

 értse meg a tanult szavakat és kifejezéseket. 

– Beszédkészség 

 tudjon egyszerű mondatokat mondani magáról, tudjon köszönni, bemutatkozni, 

 német nyelven ismerje a legtöbbször használt udvariassági formulákat, 

 tudjon néhány verset, mondókát elmondani, gyermekdalt elénekelni, 

gyermekjátékokban venni. 

Értékelés: 

A pedagógia legfőbb szempontja az legyen, hogy a bátortalanabb, később érő gyereket 

serkentse, hogy a csoportban már kezdéskor ne alakuljon ki nagy teljesítménykülönbség. A 

szaktanár próbálja a tanulókat - korrekt módon - sikerélményhez juttatni. 
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Taneszközök: 

– Meséskönyvek 

– Dalok kazettáról, CD-lemezről 

– Szemléltető eszközök, képek 

– Videokazetták és DVD-lemezek 

– CD-lejátszó 

– Projektor 

– Multimédiás anyagok 

– Szemléltető képek 

– Szótárak 

– Számítógépes nyelvi programok 

Emelt szint 

Témakörök 

– Az én világom 

– A család és a barátok 

– Szűkebb és tágabb környezetünk 

– A mi világunk 1.  

 A hét napjai 

 Az idő kifejezése (napszakok) 

 Jeles napok, ünnepek 

– A mi világunk 2.  

 Játékok, sport 

– Az iskola világa 

– Számok 1-20 

– Alapszínek 

– Ételek, étkezések 

– A test részei, torna 

– Öltözködés, ruhadarabok 

– Vásárlás 

– Időjárás – évszakok, hónapok, ünnepek 

Tartalmak 

– Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Köszönés, elköszönés 

 Megszólítás, bemutatkozás, bemutatás 

 Jókívánságok, gratuláció, köszönet 

 Érdeklődés: 

 barátok, társak hogyléte felől 

 mások nemzetisége felől 

 telefonszáma iránt 
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 mások életkora iránt 

 tulajdonviszonyokról 

 mások foglalkozása iránt. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Ismerkedés, kérdezés, visszakérdezés és válaszadás 

 Tetszés, nem tetszés kifejezése 

 Igenlő és nemleges válasz 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 Egyszerű információkérés és –adás:  

 szűkebb és tágabb környezetünkről 

 cselekvésekről 

 tárgyak helye felől 

 tárgyak azonosítása, megnevezése 

 időhatározókra 

 mennyiségekre 

 Tanórai „utasítások” megértése 

 Személyes információk (családról, társakról, az iskoláról) 

Fogalomkörök  

A nyelvtani fogalomkörök tanítása az 1-2. évfolyamon természetesen csak lexikai szinten 

történik. 

 

Létezés kifejezése – a ’to be’ létige ragozása 1., 2., 3. személyben 

Birtoklás kifejezése                              – my, your, his/her névmások   

– a ’to have’ ige ragozása 1.,2., 3. személyben 

Mennyiségi viszonyok                                                             – Egyes szám / Többes szám 

– How many….s?  How much…? 

– Tőszámnevek 1-20 

– Egyes és többes számú testrészek 

Térbeli viszonyok                                       – elöljárószók (in, on , under, next to)  

– helymeghatározás (here, left, right)  

Kérdőszavak                                                                          – What?, Who?, Where? 

Minőségi viszonyok                                                                           – színek, méretek, állapotok  

Logikai viszonyok                                                                               – az and, but kötőszók 

Szövegösszetartó eszközök                                              – mutató névmások ( this/ these) 
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Taneszközök: 

– Meséskönyvek 

– Dalok kazettáról, CD-lemezről 

– Szemléltető eszközök, képek 

– Videokazetták és DVD-lemezek 

– CD-lejátszó 

– Projektor 

– Multimédiás anyagok 

– Szemléltető képek 

– Szótárak 

– Számítógépes nyelvi programok 
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A tanulók 2. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

(normál óraszám) 

  

  

Az órákon: aktív - kevésbé aktív - szívesen vesz részt - nem mindig szívesen 

vesz részt a nyelvi játékokban 

A tanulók 2. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

(emelt óraszám) 

 

Az órákon: aktív - kevésbé aktív - szívesen vesz részt - nem mindig szívesen 

vesz részt a nyelvi játékokban. 

Angol tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra 

szorul. 
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6. 3. évfolyam 

 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Az idegen nyelv tanítása 8 - 9 éves korban  

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem igényel 

különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az idegennyelv-

oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben játékos feladatok 

keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, mintegy 

önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 7-8 éves kezdő nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a szövegértés, 

mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az 

integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami 

együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv 

bővülésével. 

A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint 

szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 
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 A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet mint a kommunikáció eszközét élik 

meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

Célok: 

– szókincsgyarapítás 

– az angol nyelvű óravezetés egyszerű mondatainak megértése, 

– a tanuló tudja helyesen felolvasni a témakörön belül tanult szövegeket 

– tudjon önállóan egyszerű mondatokat mondani 

– koncentrációs készség fejlesztése játékos helyzetek teremtésével, 

– az emlékezet fejlesztése 

– kommunikációs képesség fejlesztése: tudjon a tanult témakörökön belül helyes 

információval válaszokat adni illetve kérdéseket feltenni 

Követelmények: 

Beszédértés: 

– hallás utáni szöveg megértése többszöri meghallgatás után, ha a szöveg idegen szót 

nem tartalmaz, 

– értse meg a tanár utasításait. 

Beszédkészség: 

– kérdés-felelet játék, rövid memorizált párbeszédek előadása, 

– tanuljon meg néhány dalt, verset, mondókát. 

Olvasási készség: 

– helyes kiejtés gyakorlása, 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondat elolvasása. 

Írásbeli készség: 

– ismert szavak írott alakjának felismerése, ezeknek diktálás utáni leírása  

Témák: 

 bemutatkozás, üdvözlés, 

 iskola, osztály, 

 napirend, 

 számok, 

 színek, 

 állatok, 

 család, családtagok, 

 napok, hónapok, évszakok. 
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Ellenőrzés, értékelés: 

 a tanulók egyéni és közös munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, elsősorban a 

saját élményt, élményszerűséget vegyük (aktivitást) vegyük számításba, akár szóban, 

akár írásban; a hangsúlyt a nyelvileg mindinkább kezdődő "önállósulásra" fordítsuk. 

 rendszeres szóbeli és írásbeli beszámoló, 

 értékeljük a tanulónak azt a teljesítményét, amely megpróbál elszakadni a 

reprodukálástól, a tankönyvi szöveg visszaadásától. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

Emelt szint: 

Témakörök 

 Az én világom 

 A család és a barátok 

 Az otthon világa 

 Állatok 

 A test részei 

 Az iskola világa 

 A mi világunk 

 Számok 

 Más népek élete 

Tartalmak 

 Kommunikációs szándékok  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Köszönés a napszaknak megfelelően, elköszönés 

 Megszólítás, bemutatkozás, bemutatás 

 Jókívánságok, gratuláció, köszönet 

 Érdeklődés:  

 mások hobbija, kedvenc tevékenysége iránt 
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 mások folyamatban lévő tevékenysége iránt 

 az időjárás iránt 

 más nemzetek iránt 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Tetszés, nem tetszés 

 Öröm, dicséret, csodálkozás 

 Sajnálkozás, kritika 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szokások 

 Személyes adatok, információk 

 Egyszerű információkérés és –adás 

 Dolgok, személyek megnevezése 

 családtagok 

 foglalkozások 

 használati tárgyak 

 testrészek 

 ruhadarabok 

 alapvető árucikkek 

 állatok 

 az idő kifejezése 

 szabadidős tevékenységek 

 a ház részei 

 Tudás, nem tudás 

Fogalomkörök 

Cselekvés, történés és létezés 

kifejezése 

 A ’to be’ ige jelen idejű állító, tagadó és kérdő 

alakjai 

 There is / There are 

 Igék 

 A folyamatos és az egyszerű jelen idő 

 Felszólító mód  

Birtoklás kifejezése  Possesive adjectives ( my, your, his/her) 

 A ’ to have’ ige 1., 2., 3. személyben, állító, tagadó 

és kérdő formái 

 Genetive ’s ( It’s Mary’s book. Whose? ) 

Térbeli viszonyok  Hely és irány meghatározása ( here, there, left, right) 

 Elöljárószók ( in, on, under, next to, between, in 

front of ) 

Időbeli viszonyok  Idő, óra kifejezése ( egész és fél órák) 

 Napszakok 

 A hét napjai 

 Időhatározók ( every week, now ) 
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Mennyiségi viszonyok  Főnevek egyes és többes száma 

 Tőszámnevek 1-100 

 Egyes és többes számú testrészek 

 Megszámlálható és nem megszámlálható főnevek 

Minőségi viszonyok  Melléknevek ( nemzetiségek, színek, méretek, 

állapotok ) 

 Nemzetiség kifejezése 

Logikai viszonyok  Az and, what, but, or kötőszó használata 

Szövegösszekötő eszközök  Mutató névmások ( this,that, these, those ) 

 Határozott és határozatlan névelők ( a/an/the) 

 Személyes névmások ( I, you, he, she, it, we, they ) 

Ellenőrzés, értékelés 

 a tanulók egyéni és közös munkájának folyamatos figyelemmel kísérése: elsősorban a 

saját élményt, élményszerűséget, az aktivitást vegyük számításba, akár szóban, akár 

írásban; a hangsúlyt a nyelvileg mindinkább kezdődő "önállósulásra" fordítsuk, 

 rendszeres szóbeli és írásbeli beszámoló, 

 értékeljük a tanulónak azt a teljesítményét, amely megpróbál elszakadni a 

reprodukálástól, a tankönyvi szöveg visszaadásától. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

A tanulók 3. osztály I. félévében és év végén nyújtott teljesítményének  és előmenetelének 

értékelése a Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint történik 

 

  



 393 

7. 4. osztály 

 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Az idegen nyelv tanítása 9-10 éves korban  

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem igényel 

különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az idegennyelv-

oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben játékos feladatok 

keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, mintegy 

önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 9-10 éves nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a szövegértés, 

mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az 

integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami 

együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv 

bővülésével. 

 A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem 

mint szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 
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A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét élik 

meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

Célok: 

 a tanulási módszerek, eljárások megismerése és helyes alkalmazása, 

 a tanuló tudja magát kifejezni egyszerű mondatokban, köznapi helyzetekben, tudjon 

kérdezni, segítséget kérni, egyszerű párbeszédekben részt venni. 

Követelmények: 

 az előző évfolyamok kívánalmain túl a tanuló ismert nyelvi elemekből álló szövegben 

fontos információt megtalál (olvasás-értés), és ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat alkot 

Tartalmak 

 Kommunikációs szándékok 

 Társadalmi érintkezés: 

 köszönés, elköszönés, 

 bemutatkozás, 

 köszönet és arra reagálás. 

 Személyes vélemény kifejezése: 

 tetszés, nem tetszés. 

 Információcsere: 

 dolgok, személyek megnevezése, 

 információkérés, információadás, 

 igenlő vagy nemleges válasz. 

Témák: 

 iskola, 

 osztály, 

 tanítási óra, 

 tanszerek, 

 számok, 

 állatok, 

 vásárlás, 

 napirend, 

 életkor, születésnap, 

 óra. 
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Ellenőrzés, értékelés: 

 az évfolyam során a szóbeli és írásbeli értékelés egyaránt szükséges, de a kettő 

egymáshoz való viszonya hozzávetőlegesen 1:3 legyen a szóbeliség javára, 

 feltétlenül figyelembe kell venni az értékeléskor a tanulók aktivitását (pl. 

gyűjtőmunkában, a párbeszédek kezdeményezésében, a tankönyvtől való elszakadási 

törekvésekben, azaz mindinkább produktívabbá váló nyelvtudást).  

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

Emelt szint: 

Témakörök 

 Az én világom 

 A család és a barátok 

 Szűkebb és tágabb környezetünk 

 Vadállatok, állatkert 

 Az iskola világa 

 A mi világunk  

 Vásárlás 

 Ételek, étkezések  

 Öltözködés 

 Időjárás 

 Számok (sorszámnevek) 

 Más népek kultúrája 

Tartalmak 

 Kommunikációs szándékok 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Köszönés, elköszönés 

 Megszólítás, bemutatkozás, bemutatás 

 Jókívánságok, gratuláció, köszönet 

 Érdeklődés:  
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 mások hogyléte felől 

 múltbeli események iránt 

 időjárás iránt 

 mások képességei iránt 

 érdeklődés mások folyamatban lévő tevékenysége iránt 

 érdeklődés mások hétköznapi és ünnepi szokásai iránt 

 Megszólítás és elbúcsúzás személyes levélben  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezéséhez szükséges kommunikációs 

szándékok 

 Tetszés, nem tetszés 

 Bocsánatkérés 

 Akarat, kívánság 

 Sajnálkozás 

 Öröm, bánat 

 Igenlő és nemleges válasz 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szokások 

 Információkérés, információátadás 

 Tudás, nem tudás 

 Dolgok, személyek megnevezése:  

 családtagok 

 foglalkozások 

 használati tárgyak 

 testrészek 

 ruházat, színek 

 alapvető árucikkek 

 ételek, receptek 

 iskolai tárgyak, tantárgyak 

 állatok 

 hónapok 

 szabadidős tevékenységek 

 rendszeresen ismétlődő tevékenységek, szokások 

 folyamatban lévő események 

 személyek leírása 

 állatok leírása 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 Kérés - Could you open the window?) 

 Javaslat és arra reagálás – Why don’t we read it together? Good idea!  

 Meghívás - Can we meet… Are you free….. 

 Kínál - What would you like? Here you are. Have an orange. Yes, please. No, 

thank  You. 

 Figyelmeztetés  
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Fogalomkörök 

Cselekvés, történés és létezés kifejezése  A ’to be ’ ige jelen és múlt idejű alakjai 

 There is / There are (állító, tagadó és 

kérdő formái) 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 A két jelen idő összehasonlítása  

 Felszólító mód 

Birtoklás kifejezése  Possesive adjectives (my, your…..stb) 

 Genitive’s 

 Present form of have got 

 Az  of használata (a glass of water) 

Térbeli viszonyok 

 

 Irány és hely meghatározása (up, here, 

inside…)  

 Helyre vonatkozó elöljárószók (in, on, 

next to, behind, in front of, between) 

Modalitás  A ’can’ segédige állító, tagadó és kérdő 

alakjai 

Időbeli viszonyok  Időpont, dátum 

 Az óra kifejezése (negyed, 

háromnegyed) 

 Gyakoriság kifejezése (How often?. 

Never, sometimes…..) 

 Időre vonatkozó elöljárószók 

 Napszakok, hónapok 

Mennyiségi viszonyok  Tőszámnevek 1-100 

 Sorszámnevek 

 Főnevek egyes és többes száma- lots of 

 Rendhagyó főnevek többes száma 

 Egyes és többes számú testrészek 

 Megszámlálható és nem 

megszámlálható főnevek (some, any) 

Minőségi viszonyok  Melléknevek 

 ’very’ + melléknevek 

 ’too’ + melléknevek 

 Melléknevek fokozása (comparative 

and superlative forms) 

Logikai viszonyok       -     Kötőszavak (and, or but, because) 
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Szövegösszetartó eszközök  Mutató névmások (this, that, these, 

those) 

 Személyes névmások (Me, Him, 

Them…stb) 

 Határozatlan névmások (something, 

anything) 

 Határozott és határozatlan névelők 

 Some/ Any 

Ellenőrzés, értékelés: 

 az évfolyam során a szóbeli és írásbeli értékelés egyaránt szükséges, de a kettő 

egymáshoz való viszonya hozzávetőlegesen 1:3 legyen a szóbeliség javára 

 feltétlenül figyelembe kell venni az értékeléskor a tanulók aktivitását (pl. 

gyűjtőmunkában, a párbeszédek kezdeményezésében, a tankönyvtől való elszakadási 

törekvésekben, azaz a mindinkább produktívabbá váló nyelvtudást) 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

Modulrendszerű kiegészítő tananyagok a 9-10 évesek oktatásában
1
 

A modulok felhasználása a tanmenet minimum 30%-ában ajánlott, rugalmas alkalmazásuk 

révén felhasználásuk kötetlen. A modulok az általános és nyelvi készségek fejlesztését 

szolgálják és olyan, az adott korosztály számára érdekes és motiváló témákkal foglalkoznak, 

amelyek lehetővé teszik, hogy bármelyik tanmenetbe beilleszthetők legyenek. 

A tananyagok megválasztása, kidolgozása és elrendezése, a feldolgozásukra javasolt lépések, 

munkaformák, stb. lehetővé teszik a tanulócsoporton belüli személyre szabott, azaz 

differenciált oktatást, a különböző nyelvi szinteknek megfelelő feladatválasztást, valamint a 

teljes tanulói személyiség aktivizálását éppúgy, mint a tanulói kreativitás kiaknázását és 

sokirányú fejlesztését. A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy a modultípust alkalmazó 

                                                 

1
 Kompetencia alapú programcsomagot bevezető tanulócsoportokban 
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tanár válasszon a felkínált anyagok közül és a megfelelőnek ítélt modulokat úgy integrálja 

tanmenetébe, ahogy azt az adott tanulócsoport szempontjából a leginkább megfelelőnek ítéli. 

Felhasználható modulrendszerű oktatási anyagok a 9-10 éves nyelvtanulók számára: 

 Mese- vagy témafeldolgozás 

A Mese- vagy témafeldolgozás egy kb. 10 tanórás nyelvi fejlesztési programot nyújt 

egy-egy jól ismert mese vagy kedvelt téma feldolgozása során. 

A Mese- vagy témafeldolgozás szakaszának főbb céljai: 

 a szókincsfejlesztés, 

 a hallás utáni megértés fejlesztése, 

 a beszédkészség fejlesztése egy adott témakörben, 

 az együttműködés és a nyelvtanulási stratégiák fejlesztése. 

A Mese- vagy témafeldolgozás tanítási anyaga gazdag célnyelvi gyermekirodalmi 

forrást tartalmaz mondókák, dalok, versikék formájában. Az élményszerű nyelvtanulás 

kialakítása céljából olyan mindennapos, a kisgyermekek számára természetes nyelvi 

szituációkba vonja be a tanulókat, mint a mesemondás vagy a szerepjátszás .A 

feladatok és a tevékenységek verbális és non-verbális kommunikációra ösztönzik a 

tanulókat és elősegítik a spontán beszéd kialakulását. 

A felhasználható Mese- vagy témafeldolgozás tananyaga: 

 The Three Little Pigs 

 Témák és tevékenységek 

Ebben a részben a 9-10 éves korcsoport számára olyan témák feldolgozásához 

kínálnak tevékenységeket, amelyek megtalálhatóak más műveltségterületek témái 

között, másrészt a kisiskolás tanulók érdeklődésére számíthat. 

A Témák és tevékenységek című rész főbb céljai: 

 cselekedtető és kreatív tevékenységek feldolgozása a nyelvórán, 

 egy-egy témához kapcsolódó szókincs és célnyelvi kommunikáció fejlesztése, 

 spontán és természetes célnyelvi beszéd fejlesztése, 

 a kereszttantervi kapcsolatok tudatos megjelenése az órán, 

 változatos munkaformák szervezése. 

A Témák és tevékenységek című rész részletes tevékenység – leírásokat tartalmaz, de 

nem ad óraleírásokat. A nyelvtanár feladata, hogy egy kiválasztott téma feldolgozását 

a felsorolt tevékenységekből kiválasztva megtervezze, előkészítse és a tanulócsoport 

igényeihez adaptálja. A nyelvtanár szakmai kompetenciája és döntése, hogy egy téma 

feldolgozásához a tanulócsoport számára mely tevékenységeket választja ki és azokat 

milyen sorrendbe szervezve végzi el tanulóival. 

A Témák és tevékenységek című rész felhasználható tananyagai: 

 Books 
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 Camp 

 Collections 

 Faces 

 In Space 

 My Birthday 

A modulrendszerű kiegészítő tananyagok nem évfolyamokban, hanem életkor szerint 

csoportosítják a lehetséges modulokat, ezért 4. osztályban felhasználhatóak még a 10-

13 éves nyelvtanulók számára készült tananyagok is. 

Felhasználható modulrendszerű oktatási anyagok a 10-13 éves nyelvtanulók számára: 

Ennek a korosztálynak az adott helyi programhoz vagy választott nyelvkönyvhöz 

csatlakoztatva kínálnak a nyelvi készségfejlesztés különböző területeire nyelvtanítási 

kiegészítő tananyagokat. A tanítási anyagokat három különböző típusú oktatási anyagba, 

modulgyűjteménybe rendezve kínálják: 

 MeseMondóka, 

 Kreatív Kommunikáció, 

 Projektek a nyelvórán. 

A MeseMondóka típusú oktatási anyag célja: 

 segítséget nyújt a pedagógusnak az önálló és kreatív tevékenységek megszervezésére 

és sikeres lebonyolítására, 

 a tanárok ismerjenek meg az adott korosztály érdeklődésének megfelelő alkotásokat a 

célnyelvi gyermekirodalom köréből, 

 a tanuló életkorának és érdeklődésének megfelelő témaválasztás, 

 változatos munkaformák alkalmazás, 

 játékosság. 

A Kreatív Kommunikáció típusú tananyag oktatási célja: 

 fejlessze a tanulók általános készségeit és kommunikatív nyelvi kompetenciáit, 

 a tanulók beszédkészségének és beszédértésének fejlesztése, 

 az egyéni és kooperatív munka során a tanulók többféle tanulási stratégiával 

ismerkedjenek meg, 

 megtanulják tisztelni és értékelni a társak eltérő hozzájárulását a feladatokhoz. 

A Projektek a nyelvórán típusú oktatási anyag célja: 

 a tanulók számára értelmezhető kontextusban biztosítson lehetőséget konkrét, valódi 

produktum létrehozására, 

 lehetőség teremtése a nyelv valódi szituációkban való használatára, 

 a tanulók átélhető, valós élményt szerezzenek a nyelvtanulás valódi céljáról: a sikeres 

kommunikációról. 
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A 10-13 éves tanulók számára választható modulok  

 A1- nyelvi szint: 

 MeseMondóka: 

 Cats, cats, cats 

 The gingerbread man 

 Kreatív kommunikáció: 

 This is us 

 Winter Cookies 

 Projektek a nyelvórán: 

 Let’s Party – Treasure hunt 

 Survive! Creating our own island 

 Round the world with a cup of tea – Nice smell, nice taste! 

 Ancient Egypt – You look great!! 

 A1 nyelvi szint: 

 MeseMondóka 

 Jack And The Beanstalk 

 Snowman 

 Girls in songs 

 The three billy goats gruff 

 Kids and teachers 

 Six Dinner Sid 

 Kreatív kommunikáció: 

 My Goldfish Is The Perfect Pet 

 Books – Books are fun 

 Leisure – Let’s have fun! 

 AniMania – A nimals all around 

 Castles – Discover the world of castles 

 Clothes from Head to toe 

 Projektek a nyelvórán: 

 Underwater World 

 Seize the day! – Festivals across the world 

 Travelling in time 1 – ’Explore our history!’ 

 Travelling in time 2 – ’Travel with us!’ 

 Ancient Greece – We are the champions 

 Action! – Making a film about our school 

 A1+ nyelvi szint: 

 MeseMondóka: 

 Sing a song 

 The Four Musicians 

 Kreatív kommunikáció: 

 Dreamland 

 Home Sweet Home 
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 Projektek a nyelvórán: 

 China – ’Look into your personality!’ 

 Let’s roll it together! – Organising a rock festival 

 Along the Danube – Danube Day 

 In the city - -Let’s design a new shopping centre 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló megért: 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra 

cselekvéssel válaszol; 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 

Beszédkészség 

A tanuló: 

 egy szóval vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésre, 

 ismert dolgokat megnevez, 

 néhány mondókát, verset reprodukál. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló: 

 felismeri a tanult szavak írott alakját, 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány szóból álló mondatot megért, 

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. 

Íráskészség 

A tanuló: 

 helyesen lemásol ismert szavakat. 

A tanulók teljesítményének értékelése 

A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van: egyrészt visszajelzést nyújtani a 

tanuló előrehaladásáról, erős és gyenge pontjairól, másrészt a kisdiákok nyelvtanulási 

motivációját fenntartani, harmadrészt hozzájárulni reális önértékelésük kialakításához. 

A számonkérés csoportban, párban vagy egyénileg történik, a gyakorlás során alkalmazott 

tevékenységi formák felhasználásával történik. 

A gyermekek értékelése folyamatos: rendszeresen kapnak visszajelzést az előrehaladásukról, 

s arról, miben és hogyan fejlődhetnek tovább. 
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A teljesítmények értékelésének alapelve, hogy a nyelvi készségeket és a használható 

nyelvtudást értékeljük.  

Ezt elsősorban teljesítményük pozitív megerősítésével, nem hiányosságaik hangsúlyozásával 

tesszük. 

A tanulók 4. osztály I. félévében és év végén nyújtott teljesítményének  és előmenetelének 

értékelése a Pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint történik 
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NÉMET NYELV 

1-4. osztály 

 

 

 

1. ÓRATERV (normál) 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. OSZTÁLY 0,5 óra 18 óra 

2. OSZTÁLY 0,5 óra 18 óra 

3. OSZTÁLY             1 óra 37 óra 

4. OSZTÁLY             2 óra 74 óra 

 

2. ÓRATERV (emelt óraszám) 

 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. OSZTÁLY 1,5 óra 55 óra 

2. OSZTÁLY 1,5 óra 55 óra 

3. OSZTÁLY             2 óra 74 óra 

4. OSZTÁLY             3 óra 111 óra 
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3. Fejlesztési területek – nevelési célok - 1- 4. osztály 

A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös 

értékeit jelenítik meg.  E területek egyesítik a hagyományos értékeket és az új társadalmi 

igényeket.  

Az erkölcsi nevelés  

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése alsó- és felső tagozaton egyaránt.   

Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja olyan készségek 

megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, 

segítőkészség és a tisztelet. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – kihat egész felnőtt életükre, és 

elősegíti helytállásukat a munka világában is.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A társas kapcsolati kultúra alapja az önismeret. Támogatni kell az alsó tagozaton tanuló 

gyermekeket arra, hogy kifejezésre juttathassák adottságaikat, szellemi és gyakorlati 

készségeiket. Fontos, hogy képessé váljanak érzelmeik kifejezésére, empátiára és kölcsönös 

elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges és kulturált egyéni és 

közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

A családi életre nevelés  

A családnak kiemelkedő jelentősége van a tanulók erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és 

lelki egészségének, közösségi létének alakításában. A családi életre való felkészítés segítséget 

nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a 

családi életükben felmerülő élethelyzetek kezelésében.  

A testi és lelki egészségre nevelés  

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot eléréséhez. 

Fontos, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a helyes táplálkozás fontosságára, a stresszkezelés 

módszereinek alkalmazására, a mozgás örömére, amely az alsó tagozaton tanuló gyermekek 

számára különös jelentőséggel bír. Már alsó tagozaton meg kell tanítanunk őket arra, hogy 

legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a társas 

konfliktusok kezelésére. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

Lényeges, hogy alakítsuk ki a gyermekekben azt, hogy minden tanuló más-más képességbeli 

és társadalmi különbözőséggel rendelkezik. Intézményünk feladata többek között az is, hogy 

kialakítsa a gyerekekben a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő 

magatartást, hozzáállást.  
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Pályaorientáció  

A pályaorientáció megvalósulásához már kisgyermekkorban szükséges a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódok fejlesztése és 

azok kezelése.  

A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása a fejlesztési területek egyik legfontosabb tényezője. Az alsó tagozaton 

tanuló gyermekeknél kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a pedagógus felkeltse az érdeklődést 

az idegen nyelv tanulása iránt, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével 

kapcsolatban.  

A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és 

szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

Az idegennyelv-oktatás legfőbb célja 

Az idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése, ami konkrétan a következőket 

jelenti: 

 A nyelvtanulás járuljon hozzá a gyermek intellektuális, érzelmi és közösségi 

fejlődéséhez. 

 Alakuljon ki a nyelvtanulás iránt pozitív hozzáállás. 

 A tanórai munka keltse fel a gyermekek érdeklődését a nyelv iránt. Játékosan, 

változatos módszerekkel és minél több tevékenységi formát alkalmazva (pl.: egyéni, 

páros és csoportmunka) elsősorban a szóbeliségre kell feltenni a hangsúlyt. 

 Alakuljon ki a további nyelvtanuláshoz szükséges oldott légkör tanuló és tanár, illetve 

tanuló és tanuló között. 

 Kezdjen tudatosulni a tanulóban, hogy az idegen nyelv a kommunikáció eszköze. 

 Néhány alapvető tanulási stratégiát elsajátíttatni az alsó tagozatos tanulókkal. 

 Segíteni a közös játékok és csoportmunkák kapcsán a tanulók együttműködési 

készségét, tolarenciáját. 

 Fejleszteni a hallott szöveg megértését. 

Idegen nyelvi kompetenciaterület 

A tanulás a tanulót, a tanárt, a feladatot és a tanulási kontextust (osztály, iskola, kulturális 

közeg) magában foglaló dinamikus és komplex folyamat. A tanuló bármilyen tanulási 

kontextusba magával hozza meglévő ismereteit, tapasztalatait, elvárásait, és az új ismeretet a 

már meglévő ismereteibe sajátos, egyéni módon asszimilálja. A tanuló tehát a tanulás 

folyamatában aktív módon jelentésformálóként és problémamegoldóként vesz részt. A 

tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, alakul, általános és speciális 

kompetenciái (köztük kommunikatív nyelvi kompetenciái) állandó kölcsönhatásban 

fejlődnek. 
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Más kompetenciákkal való kapcsolat  

A fejlesztés keretein belül több kapcsolódási pont is mutatkozik az idegen nyelvi 

kommunikatív kompetencia és más kompetenciaterületek között.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a 

szövegértés, mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek 

mentén az integráció megvalósítható.  

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének területén is kínálkozik a 

lehetőség az integrációra. Az idegen nyelv tanítása során számos olyan módszer, munkaforma 

alkalmazására van lehetősége a nyelvtanárnak, amely a szociális kompetencia fejlesztését 

segíti. Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai 

a nyelvi tartalmak szintjén jelenhetnek meg.  

Az informatikai és kommunikációs technikák alkalmazása szintén sok kapcsolódási 

pontot mutat az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének területével. Fontos szerepet játszik 

a számítógép és az Internet felhasználása. A fejlesztés súlypontja itt a nyelvtanárok 

továbbképzése a számítógép adta lehetőségek kihasználásában az idegen nyelv tanítása során.  

Az életpálya-építési kompetencia fejlesztéséhez az idegen nyelvi kompetencia az európai 

polgárrá válás folyamatában a használható nyelvtudás értéke és a pályaválasztás, karrierépítés 

kapcsolata alapvetően fontos területként jelenik meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, aki az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A hagyományos, a nyelv rendszerének 

megtanítására irányuló módszerek helyét fokozatosan átveszik a tanuló- és 

tevékenységközpontú módszerek, ami együtt jár a tanári és tanulói szerepek 

megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv bővülésével.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése 

számos lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett 

munkára.  

A munkaformák váltakozása motiválja a tanulót és lehetőséget biztosít tanulónak és tanárnak 

egyaránt, hogy új szerepekben próbálja ki magát. A tanár már nem mint a tudás egyetlen 

birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint szervező, monitoráló, segítő egy-egy 

feladat elvégzése során.  

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. A projektmunka jellemzője, hogy a feladatok egy része a tanórán kívül is elvégezhető. 

A különböző munkaformák mind hozzájárulnak az önálló tanulóvá neveléshez, ami az egy 

életen át tartó nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele.  
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Módszerek 

A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét 

élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

 felfedezés 

 megbeszélés 

 vita 

 dráma 

 játék 

 pár- és csoportmunka 

 projektmunka 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Hogyan tanulnak a tanulók idegen nyelvet? 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem 

igényel különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az 

idegennyelv-oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben 

játékos feladatok keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, 

mintegy önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 6–7 éves kezdő nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a 

szövegértés, mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek 

mentén az integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  
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A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, 

ami együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi 

nyelv bővülésével. 
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4. 1. - évfolyam 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Az idegen nyelv tanítása 6-7 éves korban 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem igényel 

különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az idegennyelv-

oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben játékos feladatok 

keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, mintegy 

önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 6–7 éves kezdő nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a szövegértés, 

mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az 

integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami 

együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv 

bővülésével. 

A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint 

szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 
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A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet mint a kommunikáció eszközét élik 

meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

Témakörök: 

 bemutatkozás, 

 üdvözlés, köszönés, elköszönés, ismerkedés, 

 iskola, osztály, 

 színek, számok, 

 ételek, italok, 

 az ábécé,  

 lakás, otthon, 

 ruhadarabok, 

 közvetlen családtagok, 

 dalok, 

 mondókák, 

 körjátékok, 

 képek kiszínezése. 

Célok:           

 A tanuló figyelmének ráirányítása egy eddig számára teljesen ismeretlen kultúrára 

 Az érdeklődés felkeltése az idegen nyelv iránt 

 A fogalomkörökben megismert szavak gyakorlása, egyszerű mondatalkotás 

(kijelentés, kérdés) 

Követelmények 

Beszédértési készség 

 a tanuló értse meg és tudja követni a tanár ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

maximum kétmondatos kérését, utasításait, arra cselekvéssel válaszoljon. 

 értse meg a tanult szavakat és kifejezéseket. 

Beszédkészség 

 tudjon egyszerű mondatokat mondani magáról, tudjon köszönni, bemutatkozni, 

 német nyelven ismerje a legtöbbször használt udvariassági formulákat, 

 tudjon néhány verset, mondókát elmondani, gyermekdalt elénekelni, 

gyermekjátékokban venni. 
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Értékelés: 

A pedagógia legfőbb szempontja az legyen, hogy a bátortalanabb, később érő gyereket 

serkentse, hogy a csoportban már kezdéskor ne alakuljon ki nagy teljesítménykülönbség. A 

szaktanár próbálja a tanulókat - korrekt módon - sikerélményhez juttatni. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videókazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

EMELT ÓRASZÁMBAN 

Követelmények: 

Hallott szöveg értése  

A tanuló 

 ismerje fel a tanult szavakat, a tanult kommunikációs szándékok és fogalomkörök 

nyelvi kifejezéseit, 

 a tanult lexikán belül ismerje fel a szóhangsúlyokat, mondatritmust, 

 ismerje fel a tanár 1-2 szavas utasításait, cselekvéssel reagáljon azokra, 

 legyen tisztában a tanult versikék, mondókák globális tartalmával. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű kérdésekre legyen képes 1-2 

szavas válaszokat adni, 

 legyen képes egyszerű kérdéseket feltenni, 

 rövid szöveget (vers, dal, mondóka) reprodukálni. 

Olvasott szöveg értése  

A tanuló 

 fokozatosan ismerje fel a tanult szavak, mondatok írott alakját, 

 legyen képes ezeket helyes kiejtéssel elolvasni, 

 legyen képes néhány mondatos összefüggő szöveget helyes kiejtéssel elolvasni. 
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 Íráskészség  

A tanuló 

 tudja a tanult szavakat, kifejezéseket, mondatokat másolással helyesen leírni, 

 legyen képes a tankönyvi feladatokat tanári segítséggel megoldani, 

 kezdje el a tanulói szótár vezetését. 

Témakörök: 

 bemutatkozás 

 üdvözlés, köszönés, elköszönés, ismerkedés 

 iskola, osztály 

 színek, számok 

 ételek, italok 

 az ábécé  

 lakás, otthon 

 ruhadarabok 

 közvetlen családtagok 

 dalok, mondókák 

 körjátékok 

 képek színezése 

 internacionalizmusok 

 szűkebb és tágabb környezetünk: háziállatok és vadállatok 

 kedvenc állatok 

 testrészek 

 szabadidő, szórakozás: kedvenc időtöltés 

 zöldségek, gyümölcsök 

 versek, dalok az ünnepekről 

Értékelés: 

A pedagógia legfőbb szempontja az legyen, hogy a bátortalanabb, később érő tanulókat 

serkentse azért, hogy a csoportban már kezdéskor ne alakuljon ki nagy teljesítménykülönbség. 

A szaktanár próbálja a tanulókat - korrekt módon - sikerélményhez juttatni. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videókazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 



 414 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 
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A tanulók 1. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

 

NÉMET NYELV 

Elért készségek: 

 Egyáltalán nincsenek ismeretei a célnyelvből. 

 Néhány szó és kifejezés segítségével képes magát megértetni, alapvető dolgokat 

kifejezni, felismeri a leggyakoribb feliratokat, jelzéseket. A kiejtésben és a nyelvtani 

pontosságban hibákat vét. 

 Nyelvhasználata rövid kijelentésekre korlátozódik és egyszerű helyzetek 

megoldásához megfelelő szintet ér el. Rövid, gyakran nyelvileg helytelen mondatok 

segítségével, akadozva képes magát kifejezni. Nagymértékben múlik azon, hogy 

együttműködő és segítőkész-e a beszélgetőpartner. 

 Beszédkészsége jól begyakorolt alapvető beszélgetési elemekre támaszkodik.. A 

párbeszéd lassú és általában határozatlan, akadozó. Időbe telik minden kijelentés 

megértése, illetve megformálása. A kiejtéssel és a nyelvtannal csak néha-néha van 

gondja. 

Fejlesztendő készségek a következő félévben/évfolyamon (az elvégzett félév/ évfolyam 

követelményeit figyelembe véve): 

Beszéd: kiejtés – folyékonyság - szókincs/szókészlet – nyelvhelyesség - szóhasználat  

Olvasás: általános értés - írott szöveg információ tartalmának felhasználása  

Beszédértés: általános értés - hallott szöveg információ tartalmának felhasználása 

Írás: mondatszerkesztés – nyelvhelyesség - szókincs/ szókészlet - szóhasználat  

Az órákon: aktív - kevésbé aktív - szívesen vesz részt - nem mindig szívesen vesz részt a 

nyelvi játékokban. 
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5. 2. évfolyam 

 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Az idegen nyelv tanítása 7-8 éves korban  

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem igényel 

különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az idegennyelv-

oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben játékos feladatok 

keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, mintegy 

önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 6–7 éves kezdő nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a szövegértés, 

mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek mentén az 

integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, ami 

együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi nyelv 

bővülésével. 

A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem mint 

szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése számos 

lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 
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A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét élik 

meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

Témakörök: 

 bemutatkozás, 

 üdvözlés, köszönés, elköszönés, ismerkedés, 

 iskola, osztály, 

 színek, számok, 

 ételek, italok, 

 az ábécé,  

 lakás, otthon, 

 ruhadarabok, 

 közvetlen családtagok, 

 dalok, 

 mondókák, 

 körjátékok, 

 képek kiszínezése. 

Célok:           

 A tanuló figyelmének ráirányítása egy eddig számára teljesen ismeretlen kultúrára 

 Az érdeklődés felkeltése az idegen nyelv iránt 

 A fogalomkörökben megismert szavak gyakorlása, egyszerű mondatalkotás 

(kijelentés, kérdés) 

Követelmények 

Beszédértési készség 

 a tanuló értse meg és tudja követni a tanár ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

maximum kétmondatos kérését, utasításait, arra cselekvéssel válaszoljon. 

 értse meg a tanult szavakat és kifejezéseket. 

Beszédkészség 

 tudjon egyszerű mondatokat mondani magáról, tudjon köszönni, bemutatkozni, 

 német nyelven ismerje a legtöbbször használt udvariassági formulákat, 

 tudjon néhány verset, mondókát elmondani, gyermekdalt elénekelni, 

gyermekjátékokban venni. 
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Értékelés: 

A pedagógia legfőbb szempontja az legyen, hogy a bátortalanabb, később érő gyereket 

serkentse, hogy a csoportban már kezdéskor ne alakuljon ki nagy teljesítménykülönbség. A 

szaktanár próbálja a tanulókat - korrekt módon - sikerélményhez juttatni. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

EMELT ÓRASZÁMBAN 

Követelmények: 

Hallott szöveg értése  

A tanuló 

 ismerje fel a tanult szavakat, a tanult kommunikációs szándékok és fogalomkörök 

nyelvi kifejezéseit, 

 a tanult lexikán belül ismerje fel a szóhangsúlyokat, mondatritmust, 

 ismerje fel a tanár 1-2 szavas utasításait, cselekvéssel reagáljon azokra, 

 legyen tisztában a tanult versikék, mondókák globális tartalmával. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű kérdésekre legyen képes 1-2 

szavas válaszokat adni, 

 legyen képes egyszerű kérdéseket feltenni, 

 rövid szöveget (vers, dal, mondóka) reprodukálni. 

Olvasott szöveg értése  

A tanuló 

 fokozatosan ismerje fel a tanult szavak, mondatok írott alakját, 

 legyen képes ezeket helyes kiejtéssel elolvasni, 

 legyen képes néhány mondatos összefüggő szöveget helyes kiejtéssel elolvasni. 
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Íráskészség  

A tanuló 

 tudja a tanult szavakat, kifejezéseket, mondatokat másolással helyesen leírni, 

 legyen képes a tankönyvi feladatokat tanári segítséggel megoldani, 

 kezdje el a tanulói szótár vezetését. 

Témakörök: 

 bemutatkozás 

 üdvözlés, köszönés, elköszönés, ismerkedés 

 iskola, osztály 

 színek, számok 

 ételek, italok 

 az ábécé  

 lakás, otthon 

 ruhadarabok 

 közvetlen családtagok 

 dalok, mondókák 

 körjátékok 

 képek színezése 

 internacionalizmusok 

 szűkebb és tágabb környezetünk: háziállatok és vadállatok 

 kedvenc állatok 

 testrészek 

 szabadidő, szórakozás: kedvenc időtöltés 

 zöldségek, gyümölcsök 

 versek, dalok az ünnepekről 

Tartalmak 

 Kommunikációs szándékok 

 Társadalmi érintkezés: 

 köszönés, elköszönés, 

 bemutatkozás, 

 köszönet és arra reagálás. 

 Személyes vélemény kifejezése: 

 tetszés, nem tetszés. 

 Információcsere: 

 dolgok, személyek megnevezése, 

 információkérés, információadás, 

 igenlő vagy nemleges válasz. 
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Értékelés: 

A pedagógia legfőbb szempontja az legyen, hogy a bátortalanabb, később érő tanulókat 

serkentse azért, hogy a csoportban már kezdéskor ne alakuljon ki nagy teljesítménykülönbség. 

A szaktanár próbálja a tanulókat - korrekt módon - sikerélményhez juttatni. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 
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A tanulók 2. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

normál óraszám 

 

NÉMET NYELV 

Elért készségek: 

 Egyáltalán nincsenek ismeretei a célnyelvből. 

 Néhány szó és kifejezés segítségével képes magát megértetni, alapvető dolgokat 

kifejezni, felismeri a leggyakoribb feliratokat, jelzéseket. A kiejtésben és a nyelvtani 

pontosságban hibákat vét. 

 Nyelvhasználata rövid kijelentésekre korlátozódik és egyszerű helyzetek 

megoldásához megfelelő szintet ér el. Rövid, gyakran nyelvileg helytelen mondatok 

segítségével, akadozva képes magát kifejezni. Nagymértékben múlik azon, hogy 

együttműködő és segítőkész-e a beszélgetőpartner. 

 Beszédkészsége jól begyakorolt alapvető beszélgetési elemekre támaszkodik.. A 

párbeszéd lassú és általában határozatlan, akadozó. Időbe telik minden kijelentés 

megértése, illetve megformálása. A kiejtéssel és a nyelvtannal csak néha-néha van 

gondja. 

Fejlesztendő készségek a következő félévben/évfolyamon (az elvégzett félév/ évfolyam 

követelményeit figyelembe véve): 

 

Beszéd: kiejtés – folyékonyság - szókincs/szókészlet – nyelvhelyesség - szóhasználat  

Olvasás: általános értés - írott szöveg információ tartalmának felhasználása  

Beszédértés: általános értés - hallott szöveg információ tartalmának felhasználása 

Írás: mondatszerkesztés – nyelvhelyesség - szókincs/ szókészlet - szóhasználat  

 

Az órákon: aktív - kevésbé aktív - szívesen vesz részt - nem mindig szívesen vesz részt a 

nyelvi játékokban. 
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A tanulók 2. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

emelt óraszám 

 

NÉMET NYELV 

Elért készségek: 

 Egyáltalán nincsenek ismeretei a célnyelvből. 

 Néhány szó és kifejezés segítségével képes magát megértetni, alapvető dolgokat 

kifejezni, felismeri a leggyakoribb feliratokat, jelzéseket. A kiejtésben és a nyelvtani 

pontosságban hibákat vét. 

 Nyelvhasználata rövid kijelentésekre korlátozódik és egyszerű helyzetek 

megoldásához megfelelő szintet ér el. Rövid, gyakran nyelvileg helytelen mondatok 

segítségével, akadozva képes magát kifejezni. Nagymértékben múlik azon, hogy 

együttműködő és segítőkész-e a beszélgetőpartner. 

 Beszédkészsége jól begyakorolt alapvető beszélgetési elemekre támaszkodik.. A 

párbeszéd lassú és általában határozatlan, akadozó. Időbe telik minden kijelentés 

megértése, illetve megformálása. A kiejtéssel és a nyelvtannal csak néha-néha van 

gondja. 

Fejlesztendő készségek a következő félévben/évfolyamon (az elvégzett félév/ évfolyam 

követelményeit figyelembe véve): 

Beszéd: kiejtés – folyékonyság - szókincs/szókészlet – nyelvhelyesség - szóhasználat  

Olvasás: általános értés - írott szöveg információ tartalmának felhasználása  

Beszédértés: általános értés - hallott szöveg információ tartalmának felhasználása 

Írás: mondatszerkesztés – nyelvhelyesség - szókincs/ szókészlet - szóhasználat  

A tanuló haladásának minősítése 

Kiválóan teljesített 

Jól teljesített 

Megfelelően teljesítet 

Felzárkóztatásra szorul 

Javaslat:………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………………… 

Az órákon: aktív - kevésbé aktív - szívesen vesz részt - nem mindig szívesen vesz részt a nyelvi 

játékokban. 

Német tantárgyból: kiválóan – jól - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul. 
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6. 3. évfolyam 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Az idegen nyelv tanítása 8-9 éves korban 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem 

igényel különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az 

idegennyelv-oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben 

játékos feladatok keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, 

mintegy önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 6–7 éves kezdő nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a 

szövegértés, mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek 

mentén az integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, 

ami együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi 

nyelv bővülésével. 

 A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem 

mint szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése 

számos lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett 

munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 
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.A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét 

élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

Célok: 

 szókincsgyarapítás 

 a német nyelvű óravezetés egyszerű mondatainak megértése, 

 a tanuló tudja helyesen felolvasni a témakörön belül tanult szövegeket 

 tudjon önállóan egyszerű mondatokat mondani 

 koncentrációs készség fejlesztése játékos helyzetek teremtésével, 

 az emlékezet fejlesztése 

 kommunikációs képesség fejlesztése: tudjon a tanult témakörökön belül helyes 

információval válaszokat adni illetve kérdéseket feltenni 

Követelmények 

Beszédértés: 

 hallás utáni szöveg megértése többszöri meghallgatás után, ha a szöveg idegen szót 

nem tartalmaz, 

 értse meg a tanár utasításait. 

Beszédkészség: 

 kérdés-felelet játék, rövid memorizált párbeszédek előadása, 

 tanuljon meg néhány dalt, verset, mondókát. 

Olvasási készség: 

 helyes kiejtés gyakorlása, 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondat elolvasása. 

Írásbeli készség: 

 ismert szavak írott alakjának felismerése, ezeknek diktálás utáni leírása (az új német 

helyesírás alkalmazása). 

Témakörök: 

 bemutatkozás, üdvözlés, 

 iskola, osztály, 

 napirend, 

 számok, 

 színek, 

 állatok, 

 család, családtagok, 

 napok, hónapok, évszakok. 
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Ellenőrzés, értékelés: 

 a tanulók egyéni és közös munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, elsősorban a 

saját élményt, élményszerűséget vegyük (aktivitást) vegyük számításba, akár szóban, 

akár írásban; a hangsúlyt a nyelvileg mindinkább kezdődő "önállósulásra" fordítsuk. 

 rendszeres szóbeli és írásbeli beszámoló, 

 értékeljük a tanulónak azt a teljesítményét, amely megpróbál elszakadni a 

reprodukálástól, a tankönyvi szöveg visszaadásától. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videókazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

EMELT ÓRASZÁMBAN 

Követelmények: 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 pontosan értse meg a tanult szavakat, a tanult kommunikációs szándékok és 

fogalomkörök nyelvi kifejezéseit, 

 értse meg a tanár 1-2 szavas utasításait, rövid kérdéseit, cselekvéssel reagáljon azokra, 

 legyen képes tanári segítséggel értelmezni az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, hallott rövid szöveg lényegét. 

Beszédkészség  

A tanuló 

 legyen képes egyszerű kérdéseket feltenni, 

 legyen képes ismert nyelvi elemeket tartalmazó kérdésekre egyszerű - néhány szavas - 

válaszokat adni, 

 legyen képes minta után megtanult párbeszédeket előadni, nyelvi játékokban részt 

venni, 

 megértési problémáit jelezze. 
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Olvasott szöveg értése  

A tanuló 

 legyen képes több mondatos, ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveg helyes 

elolvasására, 

 legyen képes tanult nyelvi elemeket tartalmazó több mondatos szövegben tanári 

segítséggel fontos információkat megtalálni. 

Íráskészség  

A tanuló 

 tudja másolással, majd fokozatosan emlékezetből is a tanult szavakat, kifejezéseket 

helyesen leírni, 

 legyen képes egyszerűbb tankönyvi feladatokat önállóan is megoldani, 

 folytassa a tanulói szótár vezetését. 

Témakörök:  

 bemutatkozás, üdvözlés 

 iskola, osztály 

 napirend 

 számok 

 színek 

 állatok 

 család, családtagok 

 napok, hónapok, évszakok 

 szabadidő, szórakozás 

 tanszerek, az iskola használati tárgyai 

Ellenőrzés, értékelés 

 a tanulók egyéni és közös munkájának folyamatos figyelemmel kísérése: elsősorban a 

saját élményt, élményszerűséget, az aktivitást vegyük  számításba, akár szóban, akár 

írásban; a hangsúlyt a nyelvileg mindinkább kezdődő "önállósulásra" fordítsuk, 

 rendszeres szóbeli és írásbeli beszámoló, 

 értékeljük a tanulónak azt a teljesítményét, amely megpróbál elszakadni a 

reprodukálástól, a tankönyvi szöveg visszaadásától. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videókazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 
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 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

Tartalmak 

 Kommunikációs szándékok  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Köszönés a napszaknak megfelelően, elköszönés 

 Megszólítás, bemutatkozás, bemutatás 

 Jókívánságok, gratuláció, köszönet 

 Érdeklődés:  

 mások hobbija, kedvenc tevékenysége iránt 

 mások folyamatban lévő tevékenysége iránt 

 az időjárás iránt 

 más nemzetek iránt 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Tetszés, nem tetszés 

 Öröm, dicséret, csodálkozás 

 Sajnálkozás, kritika 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szokások 

 Személyes adatok, információk 

 Egyszerű információkérés és –adás 

 Dolgok, személyek megnevezése 

 családtagok 

 foglalkozások 

 használati tárgyak 

 testrészek 

 ruhadarabok 

 alapvető árucikkek 

 állatok 

 az idő kifejezése 

 szabadidős tevékenységek 

 a ház részei 

Ellenőrzés, értékelés 

 a tanulók egyéni és közös munkájának folyamatos figyelemmel kísérése: elsősorban a 

saját élményt, élményszerűséget, az aktivitást vegyük  számításba, akár szóban, akár 

írásban; a hangsúlyt a nyelvileg mindinkább kezdődő "önállósulásra" fordítsuk, 

 rendszeres szóbeli és írásbeli beszámoló, 



 428 

 értékeljük a tanulónak azt a teljesítményét, amely megpróbál elszakadni a 

reprodukálástól, a tankönyvi szöveg visszaadásától. 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videokazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 
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A tanulók 3. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

normál óraszám 

 

NÉMET NYELV 

Elért készségek: 

 Egyáltalán nincsenek ismeretei a célnyelvből. 

 Néhány szó és kifejezés segítségével képes magát megértetni, alapvető dolgokat 

kifejezni, felismeri a leggyakoribb feliratokat, jelzéseket. A kiejtésben és a nyelvtani 

pontosságban hibákat vét. 

 Nyelvhasználata rövid kijelentésekre korlátozódik és egyszerű helyzetek 

megoldásához megfelelő szintet ér el. Rövid, gyakran nyelvileg helytelen mondatok 

segítségével, akadozva képes magát kifejezni. Nagymértékben múlik azon, hogy 

együttműködő és segítőkész-e a beszélgetőpartner. 

 Beszédkészsége jól begyakorolt alapvető beszélgetési elemekre támaszkodik.. A 

párbeszéd lassú és általában határozatlan, akadozó. Időbe telik minden kijelentés 

megértése, illetve megformálása. A kiejtéssel és a nyelvtannal csak néha-néha van 

gondja. 

Fejlesztendő készségek a következő félévben/évfolyamon (az elvégzett félév/ évfolyam 

követelményeit figyelembe véve): 

Beszéd: kiejtés – folyékonyság - szókincs/szókészlet – nyelvhelyesség - szóhasználat  

Olvasás: általános értés - írott szöveg információ tartalmának felhasználása  

Beszédértés: általános értés - hallott szöveg információ tartalmának felhasználása 

Írás: mondatszerkesztés – nyelvhelyesség - szókincs/ szókészlet - szóhasználat  

 

A tanuló haladásának minősítése osztályzással történik. 
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A tanulók 3. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

emelt óraszám 

 

NÉMET NYELV 

Elért készségek: 

 Egyáltalán nincsenek ismeretei a célnyelvből. 

 Néhány szó és kifejezés segítségével képes magát megértetni, alapvető dolgokat 

kifejezni, felismeri a leggyakoribb feliratokat, jelzéseket. A kiejtésben és a nyelvtani 

pontosságban hibákat vét. 

 Nyelvhasználata rövid kijelentésekre korlátozódik és egyszerű helyzetek 

megoldásához megfelelő szintet ér el. Rövid, gyakran nyelvileg helytelen mondatok 

segítségével, akadozva képes magát kifejezni. Nagymértékben múlik azon, hogy 

együttműködő és segítőkész-e a beszélgetőpartner. 

 Beszédkészsége jól begyakorolt alapvető beszélgetési elemekre támaszkodik.. A 

párbeszéd lassú és általában határozatlan, akadozó. Időbe telik minden kijelentés 

megértése, illetve megformálása. A kiejtéssel és a nyelvtannal csak néha-néha van 

gondja. 

Fejlesztendő készségek a következő félévben/évfolyamon (az elvégzett félév/ évfolyam 

követelményeit figyelembe véve): 

Beszéd: kiejtés – folyékonyság - szókincs/szókészlet – nyelvhelyesség - szóhasználat  

Olvasás: általános értés - írott szöveg információ tartalmának felhasználása  

Beszédértés: általános értés - hallott szöveg információ tartalmának felhasználása 

Írás: mondatszerkesztés – nyelvhelyesség - szókincs/ szókészlet - szóhasználat  

 

A tanuló haladásának minősítése osztályzással történik. 
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7. 4. évfolyam 

A nyelvtanulás célja 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki, és maradjon ébren a nyelvtanulás iránti 

kedvező attitűd és a motiváció. A nyelvi készségek közül elsődlegesen a beszédértés és a 

beszédkészség területén érjenek el eredményeket. 

Az idegen nyelv tanítása 9-10 éves korban 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Amikor a 

kisgyermek idegen nyelvet tanul, szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett 

élményeire és tapasztalataira. Ez egyben azt jelenti, hogy részéről ez a folyamat nem 

igényel különösebb erőfeszítést, nincs szüksége tudatos és rendszeres tanulásra. Ezért az 

idegennyelv-oktatás során elegendő, ha a gyermek jól érzi magát a nyelvórán, miközben 

játékos feladatok keretében találkozik a célnyelvvel. Ebben az esetben akaratától függetlenül, 

mintegy önkéntelenül sajátítja el az idegen nyelvet. Azok a nyelvtanítási módszerek, amelyek 

maximálisan építenek a gyermek magával hozott tudására, és a komplex készségfejlesztésre 

helyezik a hangsúlyt, alkalmazhatók a 9-10 éves nyelvtanulók körében sikeresen.  

Más kompetenciákkal való kapcsolat  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szorosan összefonódik, és állandó 

kölcsönhatásban van egy sor más kompetencia fejlesztésével. Kiemelten fontos az idegen 

nyelvi és az anyanyelvi kommunikatív kompetencia integrált fejlesztése. Mind a 

szövegértés, mind a szövegalkotás területén számos olyan kapcsolódási pont adódik, amelyek 

mentén az integráció megvalósítható. 

Az életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésének lehetséges kapcsolódási pontjai a 

nyelvi tartalmak szintjén jelennek meg.  

A fejlesztés módszertani alapelvei  

Az idegen nyelv tanításának módszereit a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg. A 

tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az idegen nyelv alkalmazásával 

kommunikatív tevékenységeket hajt végre. A tanuló- és tevékenységközpontú módszerek, 

ami együtt járnak a tanári és tanulói szerepek megváltozásával, valamint az osztálytermi 

nyelv bővülésével. 

 A tanár már nem mint a tudás egyetlen birtokosa és közvetítője áll a tanulók előtt, hanem 

mint szervező, monitoráló, segítő egy-egy feladat elvégzése során.  

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos szervezése 

számos lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportokban, párokban vagy egyénileg végzett 

munkára. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, melynek keretében a 

tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása érdekében működnek 

együtt. 
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A legkisebbek idegennyelv-oktatásában kiemelkedő szerepet játszanak azok a módszerek, 

amelyek a leginkább alkalmasak a célnyelvi dalok, mondókák, történetek, mesék 

feldolgozására, illetve amelyek révén a tanulók a nyelvet, mint a kommunikáció eszközét 

élik meg. Ebben a korosztályban a hangsúly a recepción és a reprodukción van, önálló 

beszédprodukciókat még nem várhatunk el. 

Cél: 

 a tanulási módszerek, eljárások megismerése és helyes alkalmazása, 

 a tanuló tudja magát kifejezni egyszerű mondatokban, köznapi helyzetekben, tudjon 

kérdezni, segítséget kérni, egyszerű párbeszédekben részt venni. 

Követelmények: 

 az előző évfolyamok kívánalmain túl a tanuló ismert nyelvi elemekből álló szövegben 

fontos információt megtalál (olvasás-értés), és ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat alkot. 

Tartalmak 

 Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezés: 

 köszönés, elköszönés, 

 bemutatkozás, 

 köszönet és arra reagálás. 

Személyes vélemény kifejezése: 

 tetszés, nem tetszés. 

Információcsere: 

 dolgok, személyek megnevezése, 

 információkérés, információadás, 

 igenlő vagy nemleges válasz. 

Témakörök: 

 iskola, 

 osztály, 

 tanítási óra, 

 tanszerek, 

 számok, 

 állatok, 

 vásárlás, 

 napirend, 

 életkor, születésnap, 

 óra. 
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Ellenőrzés, értékelés: 

 az évfolyam során a szóbeli és írásbeli értékelés egyaránt szükséges, de a kettő 

egymáshoz való viszonya hozzávetőlegesen 1:3 legyen a szóbeliség javára, 

 feltétlenül figyelembe kell venni az értékeléskor a tanulók aktivitását (pl. 

gyűjtőmunkában, a párbeszédek kezdeményezésében, a tankönyvtől való elszakadási 

törekvésekben, azaz mindinkább produktívabbá váló nyelvtudást).  

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videókazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 

EMELT ÓRASZÁMBAN 

Követelmények: 

Hallott szöveg értése  

A tanuló 

 legyen képes tanári segítséggel, egy-két ismeretlen szót is tartalmazó hallott szöveg 

globális értelmezésére 

 legyen képes tanári segítséggel, ismert nyelvi elemeket tartalmazó hallott szövegből 

információk kiszűrésére adott szempontok alapján 

 megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, maximum két mondatos kérést, 

utasítást, arra cselekvéssel válaszol 

 tartalmilag megérti a tanult mondókákat, verseket. 

Beszédkészség   

A tanuló 

 ismert nyelvi elemeket tartalmazó kérdésekre egyszerű mondattal válaszolni 

 legyen képes biztonsággal a tanult nyelvi elemek segítségével eldöntendő és 

kiegészítendő kérdéseket feltenni és ezekre válaszolni 

 megértési problémáit jelezze, tudjon segítséget kérni 

 tudjon megtanult verseket, rövid párbeszédeket memoriterként előadni 

 hiányos vagy egyszerű mondatokban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésre 
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 szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (mondókat, verset, dalt) tanult minta 

alapján reprodukál 

 jelzi a megértési problémát és segítséget kér 

 Olvasott szöveg értése   

A tanuló 

 legyen képes néhány ismeretlen elemet tartalmazó szöveg helyes olvasására is 

 legyen képes ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveg globális megértésére ill. a 

megértést ellenőrző tankönyvi feladatok önálló megoldására 

 felismeri ismert szavak írott alakját 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas 

 ismert nyelvi elemeket tartalmazó szövegben fontos információt megtalál 

Íráskészség   

A tanuló 

 a tanult, fonetikusan kiejtett szavakat képes hibátlanul leírni 

 legyen képes képi késztetés alapján önálló (egyszerű) mondatalkotásra 

 képes tollbamondás alapján mért nyelvi elemeket tartalmazó 1-2 mondatos szöveget 

hibátlanul leírni 

 felismeri a szavak írott alakját 

 leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat 

másolás vagy tollbamondás alapján 

Témakörök:  

 iskola 

 osztály 

 tanítási óra 

 tanszerek 

 számok 

 állatok 

 vásárlás 

 napirend 

 életkor, születésnap 

 óra 

 a lakás helyiségei 

 bútordarabok 

 órarend 

 tantárgyak 

 ajándékok ünnepre (születésnap, névnap) 

 élelmiszerek 

 ünnepek 

 évszakok 
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 hónapok 

 szomszédos országok és Európa néhány nagyobb országa 

 ruhadarabok 

 testrészek 

 szabadidő 

Tartalmak 

 Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

köszönés, elköszönés   Guten Morgen / Tag! Auf 

Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatkozás   Ich heiße … 

köszönet és arra reagálás  Danke! Bitte! 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

tetszés, nem tetszés  Das finde ich gut / blöd! 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése, leírása  Das ist … 

információkérés, információadás  Wie ist …? Prima. 

igenlő vagy nemleges válasz  ja, nein, nicht 

tudás, nem tudás  Ich weiß (nicht). 

 Fogalomkörök: 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin Zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

Térbeli viszonyok irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts,  

oben, unten 

Időbeli viszonyok időpont um, am, wann? um 8 Uhr, am Freitag 
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Mennyiségi viszonyok határozott 

mennyiség 

 eins, zwei... 

   ein Ball, eine Schülerin 

Minőségi viszonyok  Wie? Ich bin groß, meine 

Freundin ist klein. 

 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

 

Nominativ Die Katze ist schwarz. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók, 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/ 

 

das 

ich, mein, 

Ellenőrzés, értékelés: 

 az évfolyam során a szóbeli és írásbeli értékelés egyaránt szükséges, de a kettő 

egymáshoz való viszonya hozzávetőlegesen 1:3 legyen a szóbeliség javára 

 feltétlenül figyelembe kell venni az értékeléskor a tanulók aktivitását (pl. 

gyűjtőmunkában, a párbeszédek kezdeményezésében, a tankönyvtől való elszakadási 

törekvésekben, azaz a mindinkább produktívabbá váló nyelvtudást) 

Taneszközök: 

 Meséskönyvek 

 Dalok kazettáról, CD-lemezről 

 Szemléltető eszközök, képek 

 Videókazetták és DVD-lemezek 

 CD-lejátszó 

 Projektor 

 Multimédiás anyagok 

 Szemléltető képek 

 Szótárak 

 Számítógépes nyelvi programok 
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A tanulók 1-4. osztály I. félévében 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

normál óraszám 

 

NÉMET NYELV 

Elért készségek: 

 Egyáltalán nincsenek ismeretei a célnyelvből. 

 Néhány szó és kifejezés segítségével képes magát megértetni, alapvető dolgokat 

kifejezni, felismeri a leggyakoribb feliratokat, jelzéseket. A kiejtésben és a nyelvtani 

pontosságban hibákat vét. 

 Nyelvhasználata rövid kijelentésekre korlátozódik és egyszerű helyzetek 

megoldásához megfelelő szintet ér el. Rövid, gyakran nyelvileg helytelen mondatok 

segítségével, akadozva képes magát kifejezni. Nagymértékben múlik azon, hogy 

együttműködő és segítőkész-e a beszélgetőpartner. 

 Beszédkészsége jól begyakorolt alapvető beszélgetési elemekre támaszkodik.. A 

párbeszéd lassú és általában határozatlan, akadozó. Időbe telik minden kijelentés 

megértése, illetve megformálása. A kiejtéssel és a nyelvtannal csak néha-néha van 

gondja. 

Fejlesztendő készségek a következő félévben/évfolyamon (az elvégzett félév/ évfolyam 

követelményeit figyelembe véve): 

Beszéd: kiejtés – folyékonyság - szókincs/szókészlet – nyelvhelyesség - szóhasználat  

Olvasás: általános értés - írott szöveg információ tartalmának felhasználása  

Beszédértés: általános értés - hallott szöveg információ tartalmának felhasználása 

Írás: mondatszerkesztés – nyelvhelyesség - szókincs/ szókészlet - szóhasználat  

A tanuló haladásának minősítése osztályzattal történik 
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A tanulók 4. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

emelt óraszám 

 

NÉMET NYELV 

Elért készségek: 

 Egyáltalán nincsenek ismeretei a célnyelvből. 

 Néhány szó és kifejezés segítségével képes magát megértetni, alapvető dolgokat 

kifejezni, felismeri a leggyakoribb feliratokat, jelzéseket. A kiejtésben és a nyelvtani 

pontosságban hibákat vét. 

 Nyelvhasználata rövid kijelentésekre korlátozódik és egyszerű helyzetek 

megoldásához megfelelő szintet ér el. Rövid, gyakran nyelvileg helytelen mondatok 

segítségével, akadozva képes magát kifejezni. Nagymértékben múlik azon, hogy 

együttműködő és segítőkész-e a beszélgetőpartner. 

 Beszédkészsége jól begyakorolt alapvető beszélgetési elemekre támaszkodik.. A 

párbeszéd lassú és általában határozatlan, akadozó. Időbe telik minden kijelentés 

megértése, illetve megformálása. A kiejtéssel és a nyelvtannal csak néha-néha van 

gondja. 

Fejlesztendő készségek a következő félévben/évfolyamon (az elvégzett félév/ évfolyam 

követelményeit figyelembe véve): 

Beszéd: kiejtés – folyékonyság - szókincs/szókészlet – nyelvhelyesség - szóhasználat  

Olvasás: általános értés - írott szöveg információ tartalmának felhasználása  

Beszédértés: általános értés - hallott szöveg információ tartalmának felhasználása 

Írás: mondatszerkesztés – nyelvhelyesség - szókincs/ szókészlet - szóhasználat  

A tanuló haladásának minősítése osztályzattal történik 
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ERKÖLCSTAN 

1-4. osztály 

 

 

 

1. ÓRATERV 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. OSZTÁLY 1 óra 36 óra 

2. OSZTÁLY 1 óra 36 óra 

3. OSZTÁLY 1 óra 36 óra 

4. OSZTÁLY 1 óra 36 óra 
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2. Az erkölcstan céljai feladatai 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek 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 tanulók belső szabályozó erőivé 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 erkölcstan a 

személy egyediségét és méltóságát helyezi középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába 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. Cél, hogy a foglalkozások azonos erővel hassanak a különböző szociális 

körülmények között élő, kulturális és etnikai szempontból eltérő csoportokhoz tartozó 

gyerekek fejlődésére.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcstan tanulása során elemi értékek 

fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek 

a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban a közösnek tekinthető értékek és normák 

értelmezése nem egészen egységes,– különösen akkor nem, ha ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára.  

A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az 

énnel és az identitással áll kapcsolatban. Ezeket az értékeket, illetve erényeket az erkölcstan 

órákon erősíteni kell. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő 

kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – 

közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy 

világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, 

amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik 

érdekeihez, miközben fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, 
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amelyek segítenek a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, a bűntudat 

kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló és felelős 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 

átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője 

az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor 

szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív 

szint alatt   e szintnél erősebben   befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi 

akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemzően az erkölcstan is számos ismeretet közvetít, a tantárgy 

felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem érték- és fejlesztésközpontú. A fejlesztés 

célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való 

gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve 

szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és 

véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem 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, 

leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra és személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan 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. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már 

meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell 

megpróbálni segítséget nyújtani nekik 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. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása 

nélkül, a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi 

jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban 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 – 
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különösen az általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem 

a közlések tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 

kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és 

maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

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 erkölcstanórák 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. Osztályzattal is 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. 

1–2. évfolyam 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 

kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 

alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus 

ismerje a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában 

megismerkednek a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén 

tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A 

gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó 

jellemzője, és többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd 

formálódni etnikai identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása 

azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet 

alkot az ő csoportjukról, mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás 

képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve 

jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben 

függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, 

illetve egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés 

idejére kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan 

megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, 

választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.  

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a 

kortársaikkal, s ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő 

helyzetekben átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán 

módon kezd átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez jó alapot kínál az önismeret és a társas 

kultúra és a szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való 

támogatására. 
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A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet 

és a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. 

Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt 

módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, 

mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 

kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 

normarendszert kiindulási alapnak tekintve – el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, 

hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. 

Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió 

semmilyen formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit 

közvetítse tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő 

előítéleteit, valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési 

elemeket. Jelentős mértékben függ ettől, hogy miként alakul a kisebbség(ek)hez tartozó 

gyerekek énképe és autonóm erkölcse.  

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. 

Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. 

Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint 

figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az 

agyuk érzelmi-indulati életet szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében felvetődő 

erkölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen 

lévő – látott, hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak 

leginkább megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A 

gyerekek ugyanis 7–8 éves korukig elsősorban a mesék közegében tudják legkönnyebben 

kezelni félelmeiket és szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás 

vagy a halál, ebben a közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben 

azért persze már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1–2. 

osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas 

helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már 

az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita 

képességének későbbi kialakulását. 
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3. 1. Évfolyam 

Ez vagyok én 

Órakeret: 11 óra 

Előzetes tudás:  

Ismeretek saját testünkről, az egészségről. Ismeretek saját család családról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Az énkép, önismeret, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának fejlesztése.  

Az érzelmi tudatosság fejlesztése. 

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének megalapozása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

 Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások?  

Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? Mit tudok magamról? 

Milyen voltam kisebb koromban? Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az én dolgaimat jelölik és 

megkülönböztetik azokat másokéitól? 

 Ilyen vagyok   

Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e valakire a családban?  

Mit szeretek magamon? Van-e olyan, amit nem szeretek, és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? Ha szomorú vagyok vagy 

félek, mitől 

 

Tematikai egység címe  

Ez vagyok én 11 óra 

Én és a társaim 12 óra 

Én és közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 9 óra 

Veszélyeztető tényezők – „jobb félni, mint megijedni” 2 óra 

Óvd, védd magad! (Hogyan kell vigyázni magamra, mert belőlem 

csak egy van) 

2 óra 

Összes évi óra: 36 óra 
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 Testi épségem 

Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre, testi épségemre? Mi a teendő, 

ha valakit baleset ér? 

 Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék eljutni? Melyek a legkedvesebb 

játékaim és tárgyaim? Miért szeretem őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek 

játszani és kivel? 

 Nehéz helyzetek 

Mi az, amit könnyű megtennem, és mi az, amit nehéz? Voltam már olyan nehéz 

helyzetben, amikor először nem tudtam, mit kell tennem? Végül mit tettem? Mit 

csinálnék most, ha ugyanabban a helyzetben lennék? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság, félelem 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: a beszédkészség fejlesztése, bemutatkozás, szövegértés 

fejlesztése, érzelmeket megjelenítő szövegek, versek, képek tartalmának elmesélése, 

személyes döntést tartalmazó történetek  

Vizuális kultúra: személyes élmények megjelentetése sík vagy plasztikus alkotásokban, 

képekről alkotott gondolataink, érzéseink megfogalmazása 

Környezetismeret: helyes közlekedés,egészséges életmód, balesetmegelőzés. 

Én és a társaim 

Órakeret: 12 óra 

Előzetes tudás: 

Alapvető viselkedési szabályok használata, köszönés, megszólítás. Mások viselkedésének 

megfigyelése, motivációinak értelmezése. Tapasztalatok kommunikációs eszközök 

használatáról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás fejlesztése. Saját 

viselkedésünk elemzése. Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának 

fejlesztése. A személyes érzések és gondolatok feltárásának és kifejezésének gyakoroltatása. 

A kapcsolatokban felmerülő konfliktusok tudatos vizsgálata. Viselkedési szabályok 

vizsgálata. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

 Ismerőseim 

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és máshonnan? Milyen kapcsolat fűz 

hozzájuk? Miért jó, ha különféle ismerőseink vannak? 
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 Kapcsolatba lépek másokkal 

Milyen helyzetekben és milyen okból lépek kapcsolatba másokkal? Hogyan szólítsam 

meg a különböző korú közeli és távolabbi ismerősöket? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerektől? Honnan tudhatom, hogy másnak 

segítségre van szüksége? Hogyan szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha segítségre 

van szükségem?  

Hogy viselkedjem, ha mások szólítanak meg engem? Mit tegyek, ha idegen ember 

szólít meg az utcán? Kiben bízhatom meg? 

Hogyan illik viselkednem különböző helyzetekben? Miért jó, ha mindenki így 

viselkedik? 

 Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és képekkel?  

Milyen érzéseim keletkezhetnek egy-egy helyzetben? Honnan tudhatom egy másik 

emberről, hogy mit gondol, mit érez? 

Milyen eszközök segítségével léphetünk kapcsolatba másokkal? Miben más az, ha 

személyesen találkozunk valakivel, vagy telefonon beszélünk vele? 

Mi az, amivel mások meg tudnak bántani engem? Mi az, amivel én meg tudok bántani 

másokat? Mit tehetek, ha megbántottam másokat? Mi tehetek, ha valaki olyat tesz 

velem, amit nem szeretek? 

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? 

Miért jó a szeretet? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, érzés, gondolat, 

öröm, bánat, szeretet 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: a beszédkészség fejlesztése, bemutatkozás, szövegértés 

fejlesztése, szavak jelentésének értelmezése egyszerű ítéletalkotás mesék szereplőiről, 

mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékban szöveges üzenetek érzelmi tartalmának 

megértése. 

Környezetismeret: különbség a felnőttek és a gyerekek között. 

Vizuális kultúra: átélt esemény vizuális megjelenítése, a kép és a hang szerepének 

megfigyelése animációs mesékben, a közvetlen és közvetett kommunikáció közti különbségek 

felismerése, képekről alkotott gondolataink, érzéseink megfogalmazása, videojátékokkal 

kapcsolatos élmények feldolgozása 

Ének-zene: zenehallgatás, zenéhez kapcsolódó érzések kifejezése. 
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Én és közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 

Órakeret: 9 óra 

Előzetes tudás: 

A családi ünnepkör ismerete. Legfontosabb rokoni kapcsolatok ismerete. Napirend ismerete, a 

szabályokhoz való alkalmazkodás szükségessége. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudatosítása. A családi hagyományok 

és ünnepek átérzésének elősegítése. Saját közegünk összehasonlítása másokéval. Annak 

felismertetése, hogy más családokban egészen más módon élhetnek a gyerekek. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

 Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom anyukámmal, apukámmal, 

testvéreimmel (ha vannak), a nagyszüleimmel? Jó, ha együtt vagyunk? Mit kapok 

tőlük, és én mit adok nekik? Hogyan tudjuk segíteni egymást?  Kik tartoznak még a 

rokonságunkhoz és velük milyen a kapcsolatom? Mi jelent az számunkra, hogy 

rokonok vagyunk?  

 Családi ünnepek 

Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg őket? Mit szeretek közülük 

és miért? 

 A gyerekek élete 

Hogyan telik el egy hétköznapom? Milyen a hétvégém? Milyen tevékenységet 

szoktam leggyakrabban végezni és kikkel? Milyen az iskolai életem? Miért szeretek 

iskolába járni és miért nem? Milyen szabályok vannak az iskolában? 

 Mások 

Miben különbözöm másoktól? Máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy napja? Mi 

mindenben lehet más az életük, mint az enyém? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: élet a családban; családi rendezvények, ünnepek, események 

Magyar nyelv és irodalom: családdal kapcsolatos irodalmi szövegek, ünnepkörökkel 

kapcsolatos irodalmi alkotások, a beszédkészség fejlesztése, bemutatkozás, szövegértés 

fejlesztése, 

Környezetismeret: iskolai élet, napirend  

Vizuális kultúra: átélt esemény vizuális megjelenítése 
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Veszélyeztető tényezők – „jobb félni, mint megijedni” 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás:  

Ismeretek balesetekről. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Balesetmegelőzés. Figyelési szokások fejlesztése, ellenállás a figyelemelterelő 

mozzanatoknak. Tartózkodás, önfegyelem erősítése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

 Otthon:  

Rovarcsípés. Mire való a tűz, a gáz, a villanyáram lakásunkban? Az otthon engedély 

nélküli elhagyása. Gyógyszerszedés veszélyei.  

 Iskola: 

Barátságos és barátságtalan gesztusok. Hogyan maradhatok ki a verekedésből? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

veszély, baleset, veszélyhelyzet, elkerülés, orvosság, gyógyszer, megelőzés 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: Szókincsfejlesztés, mesék tanulságai és üzenetei. Versek (Gazdag 

Erzsi: A csavargó füstgyerek) – képek tartalmának elmondása. 

Dráma és tánc: Népi gyermekjátékok (Tüzet viszek) 

Vizuális kultúra: Saját élmények képi kifejezése 

Óvd, védd magad! (Hogyan kell vigyázni magamra, mert belőlem csak egy van) 

Órakeret: 2 óra 

Előzetes tudás:  

Óvodai szabályok felidézése. Hol találkoztál szabályokkal? 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Szabálytartás, alkalmazkodás helyzetekhez. A választás és döntéshozatal közötti különbség- 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

Bátorság és vakmerőség. „Nem!” és „Ne!” jelzéseink összegyűjtése (színek, képek. 

mondatok). „Tilos, mert veszélyes” – gyűjtőmunka. Ki, hogyan játszik erőszakosan, 

agresszíven, félénken, passzívan, határozottan, de nem dúrván? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

Megfontolás, választás, tisztelet, szófogadás, szabálykövetés. 
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Kapcsolódási pontok: 

Testnevelés és sport: Csapatjátékok.. 

Magyar nyelv és irodalom: Versek üzenetei, pl.: Fecske Csaba: Jó leszek; Majakovszkij: Mi a 

rossz és mi a jó? 

Dráma és tánc: mimetikus játékok. 
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4. 2. Évfolyam 

Én és közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 

Órakeret: 9 óra 

Előzetes tudás: 

Hétköznapi szabályok ismerete. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Önismeret fejlesztése, a fejlődés felismerése. Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak 

tudatosítása. A szabályok szerepének felismerése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

 Miben változtam? 

Ki vagyok én? Miben változtam óvodás korom óta? Miben fejlődtem? Milyennek 

látom magam és milyennek látnak mások? Milyenek más gyerekek? Mi mindenben 

különböznek tőlem? Milyen új kapcsolataim alakultak ki? 

 Családi szokások 

Kikkel élek együtt a családomból? Vannak-e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem 

közös lakásban lakunk?  

Kinek milyen feladatai vannak? Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit 

szeretek ezek közül és mit nem? Miért? Vannak-e szabályok a családban, amelyeket 

be kell tartani? 

Milyen más családokat ismerek? Miben különböznek az ő szokásaik, ünnepeik a 

mieinktől? 

 A családon túl 

Milyen csoportokhoz tartozom? Melyek az én közösségeim az iskolában és az iskolán 

kívül? 

Tematikai egység címe  

Én és közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 9 óra 

Én és tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 12 óra 

A környező világ 6 óra 

A nem látható világ 6 óra 

Veszélyeztető tényezők 2 óra 

Óvd, védd magad! 1 óra 

Összes évi óra: 36 óra 
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Milyen szabályok alakítják az életemet? Miért vannak ezek a szabályok? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

hétköznap, feladat, szabadidő, csoport, közösség, szokás, szabály, fejlődés 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: iskolai és osztályrendezvények 

Magyar nyelv és irodalom: családi élettel, iskolai élettel kapcsolatos irodalmi szövegek, a 

beszédkészség fejlesztése, szövegértés fejlesztése, mások véleményének meghallgatása 

Én és tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 

Órakeret: 12 óra 

Előzetes tudás: 

Alapvető ismeretek lakóhelyünkről. Ismeretek, tapasztalatok más országokról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. A lakóhelyi közösséghez fűződő 

kapcsolatok és értékek tudatosítása.  A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más körülmények között élnek. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

 Akik körülöttünk élnek 

Hol élek? Milyen a környezetem? Mit tudok lakóhelyemről? Milyen élmények kötnek 

lakóhelyemhez? Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban vagyok? Milyen 

csoportokhoz tartozom a lakóhelyemen Hol találkozunk? Milyen közös szokásaink 

vannak? 

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és hagyományaink? Ha igen, részt szoktam-e 

venni ezekben? Mi a jó bennük? Mikor és milyen módon ünnepelünk családon kívül? 

Kikkel vagyunk együtt ilyenkor? Miért fontosak ezek az ünnepek? 

 Más lakóhelyek, más szokások 

Másutt hol jártam már a családommal vagy az iskolával Milyen távolabbi helyekről 

hallottam már?  Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a világ 

más részein? Hogyan élnek ott az emberek? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv: a beszédkészség fejlesztése, bemutatkozás, szövegértés fejlesztése 

Vizuális kultúra: környezetünk külső és belső terei 

Környezetismeret: falu és város, lakóhelyünk 
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A környező világ 

Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás: 

Ismeretek környezetünk élővilágáról. Tapasztalatok növény- és állatgondozásról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegítése. A környező 

élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

 Növények és állatok a környezetünkben  

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen ezeket szeretem? Mit az, 

amit nem nagyon szeretek itt, és miért? Mit kellene megváltoztatni ahhoz, hogy az is 

szép hellyé váljon? Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna meg, ha 

hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és részt venni a gondozásukban? 

Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt venni a 

gondozásukban? Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, amit nem szabad 

megtennünk?  

 A természet védelme 

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő növényekért, állatokért is? 

Mit tudunk tenni értük?  Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat 

védettnek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág értékeinek 

megóvásához? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett növény és állat, 

természetvédelem 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv: a beszédkészség fejlesztése, bemutatkozás, szövegértés fejlesztése 

Környezetismeret: szobanövények és házi kedvencek gondozása, veszélyeztetett fajok 

Vizuális kultúra a természeti környezet elemeinek megjelenítése 

Technika, életvitel és gyakorlat: növényápolás, állatgondozás 

A nem látható világ 

Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás: 

A mesék világa. Tapasztalatok térről és időről. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A tér és idő végtelenségének megközelítése. Belső világunk felfedezése a mesék, az álmok, a 

képzelet és az alkotás segítségével. Az erkölcsi jó és rossz megvizsgálása a mesék világában. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

 Kicsik és nagyok 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel, és mi van borzasztóan messze? 

Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon régen, és mi lesz a távoli 

jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a dolgokról? 

 A képzelet határai 

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? Merre járunk az álmainkban?  Hol 

játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében születnek a mesék? Én is 

kitalálhatok meséket? 

 A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi mindent tesznek a jó és 

mit a gonosz szereplők? Miért és hogyan harcolnak egymással a mesékben a jó és 

gonosz oldal hősei? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, jövő, mese, álom, képzelet, jó, rossz, gonosz, harc 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: a mesék világa: alapvető erkölcsi-esztétikai kategóriák (szép-

csúnya, jó-rossz, igaz-hamis) 

Vizuális kultúra: elképzelt dolog vizuális megjelenítése, különböző anyagok használata a 

kifejezés szándékával, képzeletbeli helyek, terek megjelenítése, meseszereplők megjelenítése 

különféle technikákkal. 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén: 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, 

tisztában van legfontosabb személyi adataival. Átlátja társas viszonyainak alapvető 

szerkezetét. Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete 

tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. A beszélgetés során betartja az udvarias 

társalgás elemi szabályait. Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. Érti a hagyományok 

közösségmegtartó erejét. Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható 

formában nyilvánítsa ki. Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, 

mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. Tisztában van vele és érzelmileg is képes 

felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint 
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ő. Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Ismeretei vannak a 

világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről. 

Veszélyeztető tényezők 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás:  

Veszélyes helyzetek az iskolában – balesetvédelmi szabályai. Mérgező anyagok. 

meseélmények gonosz, rossz szándékú emberekről. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése, szabályok betartása 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

Helyzetek veszélyességének felismerése, a bajbajutás elkerülése. Célszerű cselekvési 

lehetőségek egyes veszélyhelyzetekben. A félelem fokozatainak megnevezése. Veszélyes 

anyagok a házban és annak környezetében. Vegyszerek, mérgező anyagok jelzései. 

Ítélőképesség fejlesztése az emberi kapcsolatokban. Veszélyes felismerése. Visszautasítás 

tanulása, gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

Méreg, mérgező anyag, óvatosság, bizalmatlanság, nyíltság, visszautasítás 

Kapcsolódási pontok: 

Dráma és tánc: Szituációs játékok (pl. rétesjáték, barkochba). Játékok, helyzetgyakorlatok. 

Magyar nyelv és irodalom: Mesék, versek tanulságai 

Technika, életvitel és gyakorlat: Veszélyes eszközök használata (pl. olló, kés) 

Óvd, védd magad! 

Órakeret 1 óra 

Előzetes tudás:  

Iskolai helyzetekben való alkalmazkodás, iskolai szabályok ismerete. A „nem” kifejezési 

módjai 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Életkori sajátosságnak megfelelő viselkedéskultúra kialakítása és ismeretek nyújtása a 

veszélyhelyzetekben való segítségkéréshez. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

A döntés három alapvető lépése. gondolkodás – a lehetőségek számbavétele, előrejelzés – 

gondolni a következményekre, választás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

Lehetőségek, választás, döntés, következmény. 
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Kapcsolódási pontok: 

Dráma és tánc: Helyzetgyakorlatok, szerepjátékok (pl. Békás tó) 

Környezetismeret: Közérdekű telefonszámok 

Magyar nyelv és irodalom: Versek üzenete (pl. Gazdag Erzsi: mosolyra bíztató dal) 
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5. 3–4. évfolyam 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a 

családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól 

össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső 

késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való 

részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 

nevelés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 

ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 

témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 

formák alkalmazásával. 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik áttekintő, 

absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. Megszűnik a 

kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ szétválását 

gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség feloldásában 

sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák egyik 

legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig sokak 

számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és gondolatok 

kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az 

órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló hatásúak, ha légkörük 

feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének csupán a többiek 

tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita szabályainak elsajátítását 

jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs minta 

követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia 

személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak 

mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat 

a hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a 

tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban elsajátított 

normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül kritikai 

érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 
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felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 

később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább képessé 

válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, ekkor már 

teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a várható 

következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 
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6. 3. évfolyam 

 

Tematikai egység címe 

 

 

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 10 óra 

Én és a társaim- Társakkal és egyedül 12 óra 

Én és közvetlen közösségeim- Az osztály és az iskola 11 óra 

Veszélyeztető tényezők 2 óra 

Óvd, védd magad! 2 óra 

Összes évi óra 36 óra 

Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 

Órakeret:10 óra 

Előzetes tudás: 

Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése. A fejlődés lehetőségeinek felismertetése. 

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képviselő példaképek 

keresése.  

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

– Fejlődés 

Milyen vagyok?  

Mi változott meg rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől változnak a 

tulajdonságaim?  

Miben fejlődtem? Milyen új tudásaim vannak? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

– Szokásaim 

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel és hogyan 

töltöm a szabad időmet? 
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Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az osztálytársaimnak? Hogyan 

kérek és kitől kapok én segítséget? 

– Érzelmeim  

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok vagy félek?  

Hogyan viselkedem, amikor önző vagyok? 

Mit jelent önzetlennek lenni másokkal szemben? 

– Kapcsolataim 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Mit szeretnek bennem családtagjaim? Milyennek látnak a tanáraim, a barátaim és 

ismerőseim? Ők mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek és miért? 

– Önismeret  

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? 

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit nem szeretek magamban 

és miért? Mi az, amin szeretnék változtatni? Hogyan tudnám ezt megtenni?  

– Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? Miben és miért? Mi 

leszek, ha nagy leszek? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, szomorúság, 

düh, önzés,önzetlenség,segítőkészség, példakép 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: jellemzés készítése emberekről,vélemények összevetése.  

Technika, életvitel és gyakorlat: önismeret 

Környezetismeret: mitől látunk valakit szépnek, külső és belső tulajdonságok. 

Vizuális kultúra: emberábrázolás a művészetben; portré és karikatúra; emberi gesztusok 

értelmezése és kifejezése; a karakterábrázolás filmes eszközei; saját érzelmek felismerése és 

kifejezése mozgóképek és hanganyagok segítségével. 

Én és a társaim - Társakkal és egyedül 

Órakeret:12 óra 

Előzetes tudás: 

Mások viselkedésének megfigyelése, motivációinak értelmezése. 

A testbeszéd alapelemeinek ismerete.  

Személyes tapasztalatok az osztályközösség működéséről.  
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges konfliktusok kezeléséhez 

szükséges készségek fejlesztése. A mások kirekesztését elutasító szociális és erkölcsi 

érzékenység erősítése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

– Párbeszéd 

Milyen helyzetekben lépünk kapcsolatba valakivel? Hogyan?  

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtartással, gesztusokkal? 

Mikor beszélünk vagy beszélgetünk valakivel? Hogyan segít a megértésben a 

hanglejtés? Változik-e a beszédstílusom, ha nem a társaimmal, hanem felnőttekkel 

beszélgetek? 

Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a másik mondani akar? Mi 

mindent kell figyelembe vennem ahhoz, hogy a másik pontosan megértse, amit 

közölni akarok vele?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a párbeszédet?  

– Családi és baráti kapcsolatok 

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom megosztani örömeimet 

és bánataimat? Kinek mondhatom el a titkaimat? Mennyire vagyok bizalmas 

családtagjaimmal? 

Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit nem tesz egy igazi barát? Mi mindent 

tennék meg a barátomért? Mit tegyek, ha a barátom olyasmit csinál, amivel én nem 

értek egyet? 

– Hasonlóság és különbség 

Miben hasonlítunk és különbözünk a barátaimmal? Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó 

és fontos másoknak? 

Miért szoktam haragudni? Miért haragszanak mások rám? Mi történik ilyenkor? 

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Hogyan alakulnak ki ilyen helyzetek?  

Ki szoktunk-e békülni azzal, akivel vitánk volt? Hogyan lehet egy összeveszés után 

kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen?  

Hogyan lehetne megelőzni, elkerülni a konfliktusokat? Hogyan lehet megoldani a 

konfliktusokat? 

– Egyedül 

Mikor szoktam egyedül lenni? Mikor jó és mikor rossz ez? 

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit csinálok ilyenkor?  
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Éreztem-e már úgy, hogy elkerülnek a többiek? Mi lehetett az oka? Honnan tudom, 

hogy elfogadnak-e a társaim, vagy sem? 

Milyen lehet az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai lehetnek ennek? 

Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt tapasztalom? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

párbeszéd, odafigyelés, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, öröm, bánat, titok, harag, 

veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás, kirekesztés  

Kapcsolódási pontok: 

Környezetismeret: az emberi kommunikáció, beszéd, testbeszéd, arckifejezés, gesztusok, 

barátság, kommunikáció a barátok között 

Magyar nyelv és irodalom: figyelem a beszélgetőtársra 

Vizuális kultúra: médiaszövegek értelmezése és létrehozása a közvetlen és az online 

kommunikáció összehasonlítása  

Én és közvetlen közösségeim- Az osztály és az iskola 

Órakeret: 11 óra 

Előzetes tudás: 

Az osztály és az iskola szintjén megélt tapasztalatok a tanórákhoz és egyéb közösségi 

tevékenységekhez kapcsolódóan. 

Különböző szabályok ismerete. 

Ismeretek saját iskoláról, lakóhelyről. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk.  

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

A szabályok alakulásának és szerepének megértése a közösségek életében. 

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények 

– Közösségeim 

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? Változott-e valami a 

kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest? 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? Vannak-e 

új közösségek az életemben? Van-e olyan közösség, amelyikkel szorosabbá vagy 

lazábbá vált a kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?  
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– A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a közös bennünk, és 

miben különbözünk egymástól? Ki miben ügyes? Kinek milyen feladata van? Milyen 

közös szokásaink vannak az iskolában és azon kívül?  

Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez ki? Miben és hogyan tudjuk segíteni 

egymást? Vannak-e viták, ellentétek? Hogyan oldhatjuk meg ezeket? 

– Az osztály működése 

Milyen szabályok érvényesek az órán, a szünetben és egyéb helyzetekben? Melyek az 

írott és az íratlan szabályok? Melyik szabálynak mi a célja? Kinek jó, ha betartjuk 

őket? 

Mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat? Mi a következménye annak, ha megszegjük 

a szabályokat? Helyes-e, ha következménye van a szabályok megszegésének? 

Ki találta ki ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, vagy magunk alakítottuk ki őket? 

Van-e olyan szabályunk, amelyet érdemes lenne megváltoztatni? Hogyan 

változtathatunk meg vagy alkothatunk új szabályokat? 

– A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát neveztek el róla? Milyen 

szokások és hagyományok vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyományaik? Lehet-e közöttük 

olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, szabályszegés, büntetés, 

szabályalkotás, felelősség 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: híres emberek, történelmi személyiségek 

Környezetismeret: magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különféle 

élethelyzetekben, együttélés a családban, baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. 

Vizuális kultúra: figurális alkotások létrehozása a környezetben élő emberek megjelenítésével 

Technika, életvitel és gyakorlat: iskolai és osztályrendezvények,a közösségért végzett munka 

Veszélyeztető tényezők 

Órakeret: 2 óra 

Előzetes tudás: 

Egészséges és egészségre ártalmas élelmiszerek, szerek megkülönböztetése. Az időtöltés 

megfelelő formáinak ismerete. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Az egészségkárosító tényezők ismerete. Az élvezeti szerek, a visszaélés fogalma.A hasznos, 

aktív időtöltés igényének kialakítása. A határozott fellépés biztonságunk szolgálatában. A 

befolyásolás kezelése. A reklám műfaji sajátosságai, hatásának típusai.  

Ismeretek/fejlesztési körülmények: 

– Élvezeti szerek 

Rendeltetésszerű és rossz célra történő felhasználás. A gyógyszerek használati 

utasításainak elemzése-gyógyszerszedés veszélyei. 

– Környezeti hatások 

A kortársak befolyásoló szerepe. A vitakészség fejlesztése. 

– Reklámok, hirdetések 

Reklámok csoportosítása hatásuk alapján. Egészségre ártalmas dolgok reklámja. 

Döntéshozás, elhatározás, kitartás. A befolyásolás kivédése: kritikus gondolkodás, 

véleményünk melletti kitartás. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: 

visszaélés, érvek, ellenérvek, társas, magányos időtöltés, kritikus gondolkodás, szólás és 

véleménynyilvánítás szabadsága, az információk, és eszmék áramlásának joga 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsfejlesztés, gondolattérkép készítése, hangos és néma, értő 

olvasás, szövegelemzés, versek mondanivalójának elemzése, vitakultúra fejlesztése, 

megfelelő kommunikáció fejlesztése, szituációs játékok tanulságainak levonása, 

reklámszöveg, hirdetés alkotása; 

Természetismeret: égtájak gyakorlása játék során 

Matematika: időmérés, időérzék fejlesztése játékokon keresztül 

Óvd, védd magad! 

Órakeret: 2 óra 

Előzetes tudás: 

Az udvarias viselkedés szabályai. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Ösztönös és tudatos cselekvés, fejlődő vitakészség. Udvarias, határozott visszautasítási 

formák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények:  

Próbatétel, a segítségkérés szabályai- „Kihez fordulhatnál segítségért?” Visszautasítható és 

visszautasíthatatlan kérések- példák gyűjtése. Alternatívák a „nem” megfogalmazására. 
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Kapcsolódási pontok: 

Dráma és tánc: szituációs játékok; 

Magyar nyelv és irodalom: kommunikáció fejlesztése; 

Testnevelés és sport: Fogójáték, mozgáskoordináció fejlesztése játékon keresztül; 
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7. 4. évfolyam 

 

Tematikai egység címe 

 

 

Én és tágabb közösségeim- Kulturális-nemzeti közösség 18 óra 

Én és környezetem- Az épített és a tárgyi világ 6 óra 

Én és a mindenség- Születés és elmúlás 8 óra 

Veszélyeztető tényezők 2 óra 

Óvd, védd magad! 2 óra 

Összes évi óra 36 óra 

 

Én és tágabb közösségeim - Kulturális-nemzeti közösség 

Órakeret:18 óra 

Előzetes tudás: 

A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, ciklikusan visszatérő 

ünnepek és szokások. 

Ismeretek a család múltjáról.  

Rokoni kapcsolatok ismerete. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos összekötő kapocs a 

közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő szokások és ünnepek; az ezekkel való 

azonosulás elősegítése.  

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség él, amelyek kultúrája a 

nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek szokásainak és ünnepeinek bemutatása, 

elfogadásuk természetességének megalapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk kulturális hagyományai, 

amelyek ugyanolyan értékesek, és számukra ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

Ismeretek / fejlesztési követelmények: 

– A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelveket ismerek? Milyen nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; 

milyen nyelven beszélnek egymással és velem? Milyen nyelvet használnak a 

szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, amelyen mi beszélünk? 

És milyen érzés az, amikor mindenki más nyelven beszél körülöttünk? 



 466 

Mit lehet tenni egymás megértése érdekében, ha nem értjük egymás nyelvét? Hogyan 

lehet segíteni a közösség más anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

– Családom múltja 

Mit tudok családom múltjáról, nagyszüleim életéről? Mit tudhatok meg idősebb, már 

nem élő rokonaim életéről?  

– Szokások és jelképek 

Milyen szokások, népszokások élnek családomban, lakóhelyemen? Milyen 

népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e ezek megőrzése?  

Milyen jelképeket ismerek? 

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit jelentenek számomra 

– Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a családom? Milyen ünnepeket tart meg magyar családok 

többsége? Közülük melyik mennyire fontos nekem?  

Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, és mit jelentenek 

nekem ezek az ünnepek?  

– A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek körülöttem és Magyarországon? Miben 

különböznek ezek szokásai és ünnepei és miben hasonlítanak egymásra?  

– Távoli kultúrák – más szokások  

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket tartanak a világ más részein 

élő kulturális közösségek?  

Kulcsfogalmak / fogalmak: 

anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és állami 

Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: ítéletek megfogalmazása, érvelés, vitakészség, mások 

véleményének megértése, elfogadása, magyar népszokásokról, múltbeli eseményekről szóló 

szövegek 

Vizuális kultúra: jelek és jelképek a mindennapi életben, különböző kultúrák tárgyi világával 

való ismerkedés, a viselkedés szabályai az online közösségekben, kommunikációs szokások.  

Környezetismeret: jeles napok, ünnepek, helyi hagyományok 

Én és környezetem - Az épített és a tárgyi világ 

Órakeret: 6 óra 

Előzetes tudás: 

Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Annak megértése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt értékeinek megőrzésében és 

továbbörökítésében.  

A környezettudatos szemlélet kialakulásának alapozása. Felelősségtudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

– Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől szüleink és 

nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? Miért változnak a tárgyaink? 

Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?  

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 

Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt tárgyakkal? Hogyan 

vigyázhatunk tárgyainkra? Vannak-e felesleges tárgyaink? 

– Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen régi épületeket, építményeket ismerek lakóhelyemen? 

Mit érdemes megőrizni a múlt építményeiből és miért?  

Hogyan tudjuk megóvni, szépíteni környezetünket?  

– A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? Mit lehet az összes 

ember közös kincsének tekinteni a mai világban? Melyek a világ legszebb, 

legkülönlegesebb helyei és építményei? Vajon miért fontos ezek védelme és 

megőrzése?  

Miért fontos a levegő, víz, talaj védelme?  

Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, hagyomány, emlékezet, múzeum, világörökség 

Kapcsolódási pontok: 

Környezetismeret: települési típusok, lakóhelyünk, hazánk fő nevezetességei, a lakóhely 

története és természeti környezete, nemzeti park, tájvédelmi körzet, háztartási eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a technika vívmányainak mindennapi használata 

Vizuális kultúra: helyek, helyszínek megjelenítése személyes élmények alapján, a 

környezetben észlelhető változások megfigyelése és megjelenítése, terekhez kapcsolódó 

érzelmek, hangulatok azonosítása. 
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 Én és a mindenség - Születés és elmúlás 

Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás: 

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való emlékezésről. 

A képzelőerővel és alkotással kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Önismeret fejlesztése, a fantázia és az alkotás képességének felismerése. 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont kategóriáinak jelentéssel való 

megtöltéséhez.  

Közös gondolkodás a világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

– Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? Ki tudok-e találni 

olyan dolgokat, amelyek nem léteznek a világban?  

Létre tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek most még nem léteznek a világban? 

Hogyan születnek az alkotások? 

Mit nevezünk létezőnek és nem létezőnek?  

– Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek az élő és élettelen dolgok a világban? Hogyan és miért érhetnek 

véget? Mi múlik el?  

Mit gondolnak az emberek az halálról?  

Milyen kép jelenik meg a a világ és egyes dolgok keletkezéséről különböző 

mítoszokban?  

Mit tanít a Biblia a világ teremtéséről és a végéről?  

– A világ megismerése  

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és kutatjuk a titkait? Milyen 

módon, milyen forrásokra támaszkodva tudhatok meg dolgokat saját magamról és a 

körülöttem lévő világról? Mi az, amiről képes vagyok személyes tapasztalatokat 

szerezni? Létezhet-e olyan dolog a világban, amiről nem nyerhetünk közvetlen 

tapasztalatot? 

Kulcsfogalmak/fogalmak: 

születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, képzelet 
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Kapcsolódási pontok: 

Magyar nyelv és irodalom: fantáziajátékok, elképzelt helyezetek megjelenítése; ismerkedés 

különböző információhordozókkal, információk keresése és kezelése, műélvezet, a beleélés 

megtapasztalása 

Vizuális kultúra: kitalált történetek és szereplők megjelenítése, képzeletbeli utazás 

megjelenítése 

Környezetismeret: születés és halál, a Föld alakjára vonatkozó mítoszok. 

Veszélyeztető tényezők 

Órakeret: 2 óra 

Előzetes tudás: 

A gyógyszerek veszélyei. A környezetvédelem lehetőségei a korosztályt illetően. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Drogokról alapfokon. Veszélyek a természetben, azok kikerülése meggondolt viselkedéssel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

Az életkornak megfelelő tájékoztatás anyagokról, fogyasztásuk következményeiről. Káros 

hatások, veszélyes anyagok, környezetszennyezés. Belső félelmek eredete, leküzdése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak: 

élvezeti és kábítószerek, szükséglet, fogyasztás, visszaélés fogalma, szenvedélybeteg, 

természeti katasztrófák 

Kapcsolódási pontok: 

Testnevelés és sport: erőgyakorlat, ügyességi játékok 

Magyar nyelv és irodalom: szöveg értelmezése, szöveg értelmezése, értő olvasás, 

verselemzés, gyűjtőmunka; 

Vizuális kultúra: plakát tervezése, készítése, képek rendezése; 

Természetismeret: környezetszépítés 

Óvd, védd magad! 

Órakeret: 2 óra 

Előzetes tudás:  

A segítségkérés formái, lehetséges forrásai. A megfelelően használt „nem”-ek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A megfelelő döntés, kényszer, választási lehetőségek. A segítségkérés szabályai, tanács 

elfogadása. Egyértelmű helyzetekben határozott viselkedésre, kommunikációban 

félreérthetetlen önkifejezésre nevelés. Legyen pozitív énképe és értékrendje, mely jó irányban 

befolyásolja jövőképét. 
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Kulcsfogalmak/fogalmak: 

lehetőségek, kényszer, döntés, következmény; 

Kapcsolódási pontok: 

Testnevelés és sport: labdajáték 

Magyar nyelv és irodalom: szöveg olvasása, értelmezése, folytatása, kommunikációs 

gyakorlat, verselemzés; 

Dráma és tánc: szituációs játékok; 

A fejlesztésre várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén: 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud 

kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer 

olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon 

feloldhatók.  

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész 

arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  

Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok 

betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit 

elődeink hoztak létre. 

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból 

is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 

A tanulók 1-4. osztály I. félévében és év végén 

nyújtott teljesítményének  és előmenetelének értékelése 

A tantárgy keretében végzett tevékenységeket szövegesen értékeljük. 

A tanuló: 

- az órákon aktív, 

- az órákon kevésbé aktív, 

- a csoportmunkában szívesen részt vesz, 

- a csoportmunkában nem szívesen vesz részt. 
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Mellékletek 

(Témahetek, projektek) 
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1. Témahét - Erdei Iskola 

Időpont: Május vagy június 

Cím: Barangolás a Balaton-Felvidéken 

Téma: Vers-és mondavilág, szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek 

Évfolyam: 4. 

Órakeret: kb. 5 óra előkészítés, 5 nap tanórán kívüli tevékenység 

Érintjük a magyar nyelv és irodalom, matematika, ember és társadalom, ember a 

természetben, művészetek, életvitel és gyakorlati ismeretek, testnevelés és sport műveltségi 

területeket. 

Értékek, cél:  

 Ismerje fel az egészséges életmód szükségességét; 

 Ismerkedjen a természet szépségeivel; 

 A csoportokon belüli munkavégzés során alakuljon ki az egyén társaival szembeni 

felelősségének tudata; 

 Ismerje meg a vidék kulturális múltját, jelenét; 

Készségek:  

Együttműködés, véleményalkotás, kreativitás, önálló feladatvégzés, szervezési készségek, 

csoportmunka. 

Fejlesztési területek:  

 anyanyelvi kommunikáció, 

 esztétikai- művészeti tudatosság, kifejezőképesség, 

 erőnlét, állóképesség, 

Előkészítő tevékenység:  

Gyűjtőmunka a megtekintésre váró városokról, földrajzi egységekről, nevezetességekről. 

Konkrét lépések:  

Az öt napra tervezett témahét előtt kb. 4-5 órát vesz igénybe az előkészítés, az öt napból négy 

nap a megvalósítás, 1 nap az értékelés. 

Feladatok:  

 Térképismeret, tájékozódás; 

 Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek; 

 Mérések, körvonalrajz, területmérés; 

 Kézműves foglalkozás, festés, illusztrációk készítése; 

 Daltanulás, a dalok játéka; 

 Sportjátékok, túrák; 
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Partnerek: 

Szaktanárok, szülők, szakember, könyvtáros 
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2. Projekt – Móra Ferenc: A didergő király című mese dramatizálása 

2. évfolyam 

A projekt célja, feladata 

 A közösségerősítés, a viselkedési és beilleszkedés segítése közös játékélményen 

keresztül művészeti tevékenységi keretben. 

 Kommunikációs képességek, a beszédkészség fejlesztése, helyes kreatív 

nyelvhasználatra nevelés, szókincsbővítés az előforduló ismeretlen kifejezések 

magyarázat. 

 Az érzékelés térlátás fejlesztése. 

 Az alkotó kedv s öröm felébresztése. 

 Sokféle munkafolyamat megismerése és a kreatív gondolkodás fejlesztése. 

 Minden gyermek egyéni adottságainak figyelembevételével történő személyiség 

fejlesztés, az egyéniség kibontakoztatása, az önkifejezés kifejezésének megteremtése 

és ezzel párhuzamosan közösség építés. 

Az együttes élmény révén a tánctanulás és dramatizálás segítse elő a tanulók: 

 harmonikus mozgásának kialakulását, 

 idő és ritmusérzékének fejlődését, 

 testi- térbeli biztonságuk javulását, 

 összpontosított, megtervezett munkára szoktatását, 

 saját eredményük felismerését, 

 önértékelésük és önismeretük gazdagodását. 

Fejlesztésre kiválasztott képességek, készségek, kompetenciák 

 Anyanyelvi kommunikáció 

A verbális önkifejezés képességének fejlesztése. 

Szövegértés, értő olvasás fejlesztése, az olvasási kedv felébresztése. 

Helyes kreatív nyelvhasználat. 

 Hatékony, önálló tanulás  

A tanulás önálló szervezési képességének fejlesztése. Hatékony gazdálkodás az idővel. 

Legyen nyitott a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját 

munkája értékelésére. 

Szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. 

 Szociális kompetencia 

Konfliktusmegoldó képesség fejlesztése, példamutatás a foglalkozásokon előforduló 

konfliktusok helyes megoldására. 
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Építő kritikák megfogalmazása a saját és a társainak alkotásairól megadott 

szempontok szerint. 

Helyes magatartás kialakítása, fejlesztése. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Kezdeményező magatartásra nevelés. 

A foglalkozások légköre lehetővé teszi a gyermekek számára a kérdezést, hogy más- 

más oldalról világítson rá egy adott témára. 

Kreatív gondolkodásra nevelés. 

A sok szemléltető anyag segítségével a gyermek ki tudja alakítani saját elképzelését. 

Tervezőképesség fejlesztése, az alkotás megtervezése, tudatos elkészítése, az alkotási 

folyamat átgondolása. 

 Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező képesség 

Érzések kreatív kifejezőképességének fejlesztése. 

Az alkotással való kommunikáció, az egyedi stílus beépítése a témába. 

A tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, 

ügyességének, cselekvőbiztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér és 

formaérzékének fejlesztése. 

Témaválasztás 

Az ismétlődő ünnepek, kemény feladat elé állítják a pedagógust. 

Újabb és újabb produkciók kitalálására ösztönzik a tanítót. ,,Hogyan dobjuk fel a műsort, 

hogy már a készülődés is élmény és a végeredmény is felejthetetlen legyen?  

Így kezdődött ez a projekt is.  

Fontos szempont, hogy olyan tevékenységeket fogalmazzunk a feladatokba, amelyeket a 

második osztályos tanulók valóban képesek megvalósítani.  

(Búvárkodás a könyvtárban, mese CD-k hallgatása)  

 Indulás, ráhangolódás, ötletbörze   

A témaválasztás utáni ötletbörzék megtartására a tánc és életmód órák biztosíthatnak 

időkeretet. A mese ismételt elolvasása, meghallgatása után fogalmazódnak meg a 

következők: 

 mire lesz szükség, 

 milyen időbeosztással, milyen feldolgozási sorrendben tudjuk megvalósítani a 

mesejátékot. 

 A téma feldolgozásába bevont órák 

 magyar irodalom - olvasás 

 tánc  
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 rajz  

 technika 

 A csoport összetétele 

A projekt elsősorban 8 éves gyermekek számára készült. 

 Szervezési feladatok 

A projekt a három hetes időtartamot meghaladja, feldolgozása november – december 

hónapra tervezhető. 

A projekt anyaga feldolgozása 

 Idő és tématerv 

1. hét: 

1-2. óra: A projektfeladat bevezetése a tanulók feladatra hangolása, korosztály által 

megvalósítható feladatok, technikák meghatározása, megbeszélése. 

3-4. óra: Díszletek elkészítése, festés, kollázs technika alkalmazása. 

2. hét: 

5-6. óra: Kellékek elkészítése, hajtogatás, ragasztás, kötözés, technikák alkalmazása.  

7-8. óra: Mesejátékba bevont koreográfia beállítása, gyakorlása. 

3. hét: 

9-10. óra: Mesejáték dramatizálása. (Eddigre már mindenki tudja a szerepét.) 

11-12. óra: A mesejáték és a táncbetétek együtt próbálása. 

        4. hét:  

13. óra: Főpróba: díszlettel, jelmezekkel együtt. 

14. óra: Projekt bemutatása: Előadás (Karácsonyi műsor a szülőknek.)  

A foglalkozások leírása 

1. foglalkozás 1-2. óra 

Feladat: Móra Ferenc: A didergő király című mese feldolgozása 

Projektfeladat bevezetése, a tanulók feladatra hangolása, korosztály által megvalósítható 

technikák meghatározása, megbeszélése. 

Csoportok kialakítása. 

Kapcsolat felvétel a szülőkkel, gyűjtőmunkák beindítása 

Színházi előadás megtekintésének szervezése. (Állami Bábszínház: Diótörő) 

Cél: A mese részletes megismerése. 
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Az alkotás folyamata 

Előkészítés: A színház. Video bejátszás egy mese színházi előadásából: 

Megfigyelési szempont: Milyen látványelemek segítik a színházban az előadás hatását? 

Díszletek, jelmezek szerepe, funkciója. Vélemények meghallgatása, beszélgetés a látottakról. 

A mese bemutatása- elemzése- hangsúlyosan a szereplőkre, jelmezekre, díszletre utaló 

részeket. Megfigyelési szempont: Kik a mese szereplői? Mit mond róluk az író? Észrevételek 

meghallgatása.   

Szemléltetés: Könyvtárban gyűjtött mesekönyvek bemutatása, illusztrációk megtekintése. 

Csoportok megalakítása.  

Feladatok, tevékenységek, ötletbörze 

1. csoport: Díszlet tervezése. 

,, A didergő király ’’ palotájának elképzelése, csomagoló papírra tervek készítése arról, 

hogy hogyan formálhatnánk át tantermünket, a díszletek segítségével, hogy az a lehető 

legjobban illusztrálja a mesét. 

2. csoport: Jelmezek tervezése. 

A mese elolvasása után a gyermekekben vizuális kép alakult ki a szereplőkről. 

Öltöztethető papírbabára jelmez tervezése. Különböző testrészekre elemenként találjanak 

ki jelmezeket. Színesben jelenítsék meg, különböző technikákat alkalmazhattak. 

Önálló tervezőmunka 

A tervekből kiemeljük azokat az egyes elemeket, kellékeket, amelyeket ők maguk is el tudnak 

készíteni. 

Ötletek 

1. csoport: Kandalló és díszes ablakok készítése. 

2. csoport: Király koronája, bölcsek kalapja, palástok gallérja, fűtő köténye. 

Megjegyzés: A teljes jelmeztár elkészítése, amire a mesejátékhoz szükséges lenne, ebben az 

életkori szakaszban még nem valósítható meg. A kiegészítő jelmezek gyűjtésében a szülők 

segítségét kérhetjük. 

Szereplők kiválasztása 

A mese többszöri elolvasása, meghallgatása után, a gyerekek jól ráérezve maguk jelentkeznek 

a szerepekre. 

Értékelés 

Kiskiállítás rendezése, melyen mindenki bemutathatja az ötletét, az osztály pedig véleményt 

alkothat. 

Értékelési szempont: Melyik a legeredetibb ötlet.  
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2. foglalkozás 3-4. óra  

Feladat: Díszletek elkészítése, festés, kollázs technika alkalmazása 

Vizuális probléma: Praktikusság, méretek, arányok, esztétikus kivitelezések, egyedi 

megoldások. 

Technika: Temperafestés, kollázs technika. 

Szemleltetés: Mesekönyvek, fotók színházi előadásokról, színtablók a színárnyalatokról. 

Anyagok: Kartonok, festékek, különböző színű, minőségű papírok, ragasztók, olló. Asztalokra 

védő csomagolópapír. 

Munkaforma: Csoport munka. 

Oktatási nevelési cél:  

 Az alkotó kedv és öröm felébresztése. 

Sokféle munkafolyamat megismerése. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Ismerkedés a kollázs technikával. 

Együttdolgozás, munkamegosztás. 

Szervezés: Teremrend kialakítása a csoport munkához. Eszközök, anyagok 

előkészítése. 

Alkotási folyamat  

Előkészítés: Az előző órai tervek újbóli megtekintése. Méretek, arányok tisztázása. Mekkora 

légyen a kandalló és az ablakok, hogy messziről is jól látható legyen. Színhasználás, díszítő 

elemek, variálhatóság.  

Csoportok kialakítás: Hat csoport az ablakokat, festés és kollázs technikával, a hetedik 

csoport a kandallót festés technikával készíti el. 

Munkafolyamat:  

Az ablakok és a kandalló formájának kialakítása kartonpapírból. 

Formák, díszítő elemek felvázolás. 

Színhasználat megtervezése. 

Festés, vagy a kollázs technika alkalmazásával a felület alakítása. (A technika szemléltetése 

megelőzi.) 

Munkák szárítása. 

Értékelés 

Szóbeli értékelés, beszélgetés az elkészült munkák megoldásiról. Eredeti ötletek kiemelése, 

dicséretek. 
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Produktum: Elkészült díszletek. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlődése.  

3. foglalkozás 5-6. óra 

Feladat: Jelmezek, kiegészítő kellékeinek elkészítése. 

Vizuális probléma: Praktikusság, funkció, hordhatóság, arányok, egyedi kivitelezés. 

Technika: Ragasztás, kötözés, hajtogatás. 

Szemléltetés: Ötletes fejfedők bemutatása. Tomy Wolf meseillusztrációi. 

Különböző gallérok, díszítő minták bemutatása. 

Anyagok: Kartonok, különböző textúrájú papírok, textilek, alaklemezek, drótok, ragasztók, 

ollók,  

Munkaforma: Egyéni, csoportos. 

Oktatási, nevelési cél: Munkafolyamatok megismerése, kreativitás fejlesztése,  

Az együttdolgozás, munkamegosztás öröme. 

Alkotási folyamat  

Előkészítés: Az első foglalkozáson tervezett jelmezterveket ismét elővesszük, újból 

tisztázzuk, melyek azok az elemek amelyeket elkészítünk.( korona, fejfedők, gallérok, fűtő 

köténye)  

Csoportok kialakítása: Négy csoportot alakítunk, mindegyik csoport kiválaszthatja, melyik 

kelléket fogja elkészíteni. Megbeszéljük, hogy milyen anyagokra lesz szükségünk és milyen 

munkafolyamat szerint haladunk. 

Mindegyik csoport készíthet többet is a kellékekből a legszebbeket, legötletesebbeket közösen 

kiválasztjuk. 

Munkafolyamat:  

Tervezés 

Anyagok, eszközök, szükséges alaklemezek kiválasztás. 

Kellékek formájának felületének alakítása, hajtogatási technikák alkalmazása. 

Díszítés  

Csoportos alkotómunka 

Értékelés: A kész munkák megtekintése. Szóbeli értékelés. 

Eredeti megoldások kiemelése. 

Produktum: Elkészültek a kellékek a dramatizáláshoz. Közös munka öröme. 
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4. foglalkozás 7-8. óra 

Feladat: A tánckompozíció beállítása. 

Oktatási nevelési cél: Az együttes élmény révén a tánctanulás segítse elő a tanulók 

harmonikus mozgásának kialakulását, idő és ritmusérzékének fejlődését, testi-térbeli 

biztonságuk javulását, összpontosított megtervezett munkára szoktatás, saját eredményeiknek 

felismerését, önértékelésük és önismeretük gazdagodását. 

Alkotási folyamat 

Foglalkozás első szakasza: Zeneválasztás, ismerkedés a zenével. Bármilyen 4/4 ütemű, 

mérsékelt tempójú, udvari zene jó. Fontos a zene többszöri meghallgatása. 

Hangulati előkészítés: Bemelegítő, ráhangoló mozgások. Milyen mozdulatok, mozgások 

jutnak eszedbe? Játékos, improvizatív gyakorlatok.  

Csoportos munkában végzik a tanulók. 

Munkafolyamat: 

A tánc térformáinak ismertetése. A térformákat színes korongokkal ábrázoltuk. (14 képet 

készítünk az alakzatokról.) 

A térformák kipróbálása, beállások csoportokban, párokban. 

Játékos, könnyed összekötő lépések kitalálása, egyénileg, párokban.   

Improvizációs játékok. A legjobb ötletek kiválasztása. 

Folyamat második szakasza: A térformák összekapcsolása egyszerű járásokkal, lépésekkel, 

fordulatokkal. a gyerekek ötleteinek kipróbálása. 

Egyszerű karmozdulatok, kartartások, karvezetések kapcsolása a járásokhoz, lépésekhez a 

gyerekek ötleteinek bevonása. Ők választják ki a legszebben sikerült megoldást. 

Rövid zenei egységekés a mozdulatok összehangolása, figyelve a ritmustartásra. 

A mozdulatsorok folyamatos gyakorlása, egymáshoz való térbeli igazodás fontos feladat 

ebben a szakaszban. 

Csoportos alkotómunka 

Újabb és újabb szempontok szerint ismételjük, javítjuk a tánckompozíciót. (A gyerekek 

gyakran maguk állapítják meg, hogy hol hibáztak, tévesztettek). Így minden ismétlés újabb 

feladatot jelent és újabb tartalmat nyer. 

Értékelés 

Folyamatos, szóban, a jó ötletek kiemelése. Sok-sok dicséret, buzdítás. 

Produktum 

A kész tánckompozíció. Önértékelésük és önismeretük gazdagodása. 
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2. Bevonulás 

             

     

                                  

 

     

                                  
 

     

              ● ● ●               
 

     

            ●       ●             
 

     

          ●           ●           
 

     

        ●               ●         
 

     

      ●                   ●       
 

     

                                  
 

     

      ● ●               ● ●       
 

     

                                  
 

     

                                  
 

     

      ● ●               ● ●       
 

     

                                  
 

     

                                  
 

     

      ● ●               ● ●       
 

     

                                  
 

     

                                  
 

     

                                  
 

     

                                  

 
  



 483 

                       
     

3. Párkerülések 
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4. 
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5. 
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6. Járások köríven 
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8. Vonulás irányváltoztatással 
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9. Köralakítás 
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10. Párkerülések 
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11. 
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13. Diagonálból kilépés 
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14. Zárókép 
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5. foglalkozás 9-10. óra 

Feladat: Mesejáték beállítása. (Eddigre már mindenki tudja a szerepét.) 

Oktatási nevelési cél: Kommunikációs képességek, a beszédkészség fejlesztése, helyes, 

kreatív nyelvhasználatra nevelés, szókincsbővítés az előforduló ismeretlen kifejezések 

magyarázata. 

Szemléltetés: A mese CD- ről való meghallgatása. Tiszta érthető beszéd, a hangerő, a 

dinamikai váltások megfigyelése. 

Próba első szakasza:  

Munkaforma: frontális 

 Ismétlő olvasó próba 

Feladat 

Beszélgetés a darab mondanivalójáról, a helyszínről, ahol a cselekmény játszódik.  

Beszélni kell a szereplőkről, milyen helyet foglal el egy- egy figura a darab 

cselekményében. 

Meg kell világítani milyen jellemvonással, magatartásbeli tulajdonságokkal 

rendelkezik egy- egy figura. 

Régies kifejezések, szómagyarázatok megbeszélése. 

Fel kell hívni a figyelmet a szép szövegmondásra és gyakoroltatni kell a megfelelő 

hangsúlyozást. 

Javítani kell a hangsúly és beszédhibákat. 

Meg kell figyeltetni a szereplők utolsó mondatait, hogy a következő tanuló folytatni 

tudja a szerepét. 

Próba második szakasza:  

Munkaforma: frontális, csoportos. 

 Csoportos alkotó munka. 

Feladat 

Ismerkedés a játéktérrel. 

Mivel a díszleteink már elkészültek, így mindent pontosan a helyére állítunk, ezzel 

megkönnyítjük a térbeli tájékozódást. 

Meg kell ismertetni a szereplőkkel, hogy hol vannak,,a falak’’ meddig tart  a     

játéktér,hol az ajtó, az ablak, hol vannak a járások. 

El kell érni, hogy a szereplők képzelőereje működésbe lépjen és a jelzett színpadon a 

kívánt helyszínt lássák. 

Feladat az is, hogy meghatározzunk bizonyos alapvető, helyváltoztatásokat 

mozgásokat, vagyis rögzítsük a figurák térbeli helyzetét az adott szituációban. 
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Tisztázni kell a figurák darabban elfoglalt helyét, célját és az ennek megfelelő 

kifejezésbeli eszközöket hang, mimika, gesztusok. 

A jó színpadi közérzet megteremtése a fontos, ez magával hozza a külső kifejezési 

formákat is.  

Felhívhatjuk a szereplők figyelmét, hogy szövegükben milyen utalásokat találhatnak 

jellemükre vonatkozóan. 

Kisebb összefüggő jeleneteket kiemelünk, ha szükséges részletesebben próbálunk, 

majd többszöri ismétléssel rögzítjük a jól kialakult helyzeteket. 

(Ezt a folyamatot már az összpróbák követik, ahol elejétől a végéig próbáljuk a 

darabot.) 

Értékelés: Próbák részletiről videofilmeket készítünk, majd a felvételeket elemezzük. 

Folyamatos szóbeli értékelés, megerősítés, dicséret. 

Produktum:  

 Már körvonalazódik a mesejáték.  

 A közösen szerzett tapasztalatok, ismeretek, a játék öröme. 

 Társas kapcsolatok pozitív alakulása.  

 

6. foglalkozás 11-12. óra 

Feladat: A mesejáték és a táncbetétek együtt próbálása. 

Oktatási, nevelési cél: A feldolgozás során váljanak képessé mások számára is bemutatni a 

tanultakat, az elkészített produktumokat, miközben társas kapcsolataik és önkifejező 

képességeik egyaránt fejlődnek. 

Szemléltetés: Az előző órán készült video felvétel elemzése helyzetek, gesztusok, hangerő, 

kiejtés megfigyelése javítása.  

Összpróba: Ezen a próbán már elejétől a végéig ismételjük a teljes darabot.  E próbafázisban 

kapja meg az előadás a ritmusát. Ekkor még lehetőség van apróbb mozzanatok csiszolására. 

Többszöri ismétlés és helyes beidegződések eredményeként lehet csak jó zökkenőmentes 

előadás. 

Értékelés: Szóbeli értékelés, megerősítés, dicséret 

Produktum:  

 A mesejáték elkészült. 

 Az együttalkotás öröme.  

 A közösség, a felelősségvállalás, az egymásra figyelés fejlődése. 

 

7. foglalkozás: 13. óra  

Főpróba: díszlettel, jelmezekkel együtt. 
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8. foglalkozás: 14. óra 

Projekt bemutatás: Előadás (Karácsonyi műsor a szülőknek.) 

 

A projekt tapasztalatai 

Projektzárás 

Karácsonyi műsor keretében bemutathatjuk a szülőknek „ A didergő király” című 

mesejátékot.  

A mese előadása az igazi megmérettetés, az előadásról fotó illetve videó dokumentációt 

készíthetünk.  

Értékelő óra 

Az előadás után pár nappal megnézhetjük a videofelvételt. A gyerekek nagyon élvezik a saját 

játékukat, újra élik a szerepeket, még a szövegeket is a filmmel párhuzamosan mesélik.  

Elmondhatják, nekik mi tetszett legjobban a felkészülés és az előadás során. 

Esztétikai értékek 

A gyerekek alkotásaiból, osztálykiállítást szervezhetünk (díszletek, jelmezek). Az előadás 

mindenki számára felejthetetlen élményt nyújt. 

Összegzés 

A közös munka, a közös erőfeszítések, a megvalósítás izgalma olyan élményt, olyan érzelmi 

többletet ad, aminek pedagógiai értéke nem lebecsülhető. 
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3. A szüret – Projekt módszer 

1.  Projektleírás 

1.1. A projekt célja 

 Matematikai, hagyományőrző, természettudományos, művészeti és irodalmi ismeretek 

bővítése. 

 Felelősségteljes döntések hozása. 

 Csoporton belüli egyének felelősségteljes együttműködése. 

 Komplex gondolkodás kialakítása. 

 A projekt elméleti részének gyakorlatban való megtapasztalása. 

 Alakuljon ki a gyermekekben az egyéni és csoportos munkában való igényesség. 

 Kreativitás fejlesztése. 

 A kompetencia, a felelősség, a csapatmunka és a források tudatos kezelése. 

1.2. A csoport összetétele 

A projekt 9 éves korú, átlagos képességű gyermekek számára készült.  

1.3. Szervezési feladatok 

A projekt a 3 hetes időtartamot meghaladja. Szeptember végétől 28-tól október végéig tarthat.  

A 4-6 főből álló csoportok kialakításánál a gyerekek szociális, értelmi képességeit célszerű 

figyelembe venni. 

1.4. A projekt anyaga 

Tématervezet 

0. hét: 

 A téma felvetése 

 Témafal elindítása 

 Csoportok tagjainak egyéni vállalkozásai a témához 

 Mit tudunk a szüretről? 

 Mit szeretnénk még megtudni? 

 Szülők értesítése a projekt hetek teendőiről 

1. hét: 

 A hat csoport elméleti beszámolója 
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2. hét: 

 Plakátok készítése 

 Szőlőfürtök megformálása színes papírból 

 Szürettel kapcsolatos képek festése 

 Szüreti énekek, mondókák, szokások 

 Különleges technikával szőlőfürt készítése, osztály díszítése 

 A második hét végén szüreten való részvétel külső helyszínen 

3. hét: 

 Szüreti mulatság 

 Receptek gyűjtése, receptkönyv készítése 

 Só gyurmába aszalt gyümölcsből plakett létrehozása 

 Sütemények készítése 

 Lekvár főzés menete 

 Lekvárkészítés 
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Háló 

 

A gyerekek egyéni, páros, és csoportos munkaformákban hajtották végre a feladatokat. 

Kooperatív munkaformák: ötletroham, szóforgó, sarkok, kerekasztal. 

  

Matematika 

 Becslés, mérés 

 Milyen eszközökkel 

mérünk? 

 Tömegmérés 

 Szöveges feladatok  

 A szőlőfajta ára, 

szőlőfajták közötti 

különbség 

 Sütéshez, 

lekvárkésztéshez mérés 

 

 

Ének-zene, mozgás, 

játék 

 Énekek, zenék gyűjtése a 

szőlőről 

 Játékok játszása, melyek 

megszervezése is a 

gyerekek feladata 

Anyanyelv 

 Szőlőről mondókák, 

versek, mesék gyűjtése 

 Szőlős receptek 

 Szólások, közmondások 

 Mondatfajták alkotása 

 

 

Szüret 
 

Környezetismeret 

 Szőlő, mint egészséges 

gyümölcs 

 Szőlőfajták 

 Bortermelő vidékek 

(térképhasználat) 

 Szüretelési helyszínek 

 Borkészítés menete 

 

Művészetek 

 A témához tablók 

készítése 

 Szőlőfürt megmintázása 

 Szüreti képek festése 
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4. Honfoglaláskori mondák – Projekt – 3. évfolyam 

Mottó:  

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe… Vegyük birtokba, ismerjük meg, 

fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott mesebeli kincseket! 

Bevezető – A projekt témaválasztásának indoklása 

Fejlesztésre kiválasztott képességek-készségek, kompetenciák 

Alapvetően az anyanyelvi-kommunikációs, az interperszonális, interkulturális, szociális, 

hatékony önálló tanulási és digitális kompetenciákat fejleszti. 

 Önálló internet- és könyvtárhasználat anyaggyűjtés céljából, 

 Információgyűjtés és rendszerezés, információk szűrése, komplex kezelése, 

 Meglévő ismeretek használata új feladathelyzetben, 

 Szövegértés, értő olvasás, nyelvi kifejezőképesség fejlesztése, 

 Olvasási kedv felkeltése, 

 Szövegtömörítés, vázlatkészítés, 

 Beszédkészség, kommunikáció fejlesztése az olvasottak előadása, illetve a 

beszámolók során, 

 Társas kapcsolatok fejlesztése, együttműködés csoportokban, döntés, 

felelősségvállalás, 

 Egymásra figyelés, empátia, 

 Problémamegoldás, 

 Konfliktuskezelés és – megoldás, 

 Kezdeményezőképesség, 

 Reális önértékelés, önismeret, 

 Esztétikai, művészi tudatosság és kifejezőkészség, 

 Manuális készségek fejlesztése, 

 Önkifejező képesség, önmegvalósítás fejlesztése, az alkotás örömének 

megtapasztalása, 

 Rugalmasság, megbízhatóság, 

 Gondolkodási képességek fejlesztése (összehasonlítás, rendszerezés, csoportosítás, 

általánosítás) 

Tantárgyi kapcsolódások: 

Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, rajz, technika, ének-zene, drámajáték, 

matematika, testnevelés. 
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Előfeltételezés – a témaválasztás indoklása 

Intézményünk harmadik éve foglalkozik – külön szakköri órakeretben is – a magyar nép 

hagyományainak őrzésével, ápolásával. Az eltelt időben olyan közös programokat hoztunk 

létre, mint a  

 rendszeres szereplés a kerületi Betlehemi Fesztiválon,  

 a Szüreti mulatság,  

 a Karácsonyi és Húsvéti ünnepkör teljes feldolgozása és eljátszása,  

 a különféle népi mesterségek és tevékenységek kipróbálása és az életkori 

sajátosságokhoz igazított elsajátítása 

 rendszeres szereplések az „Ötfalu Alapítvány” szervezésében meghirdetett 

eseményeken 

 a KALOT által szervezett képzőművészeti pályázatokon megjelenés. 

A szülői ház támogató hatása fokról-fokra növekedett, hisz a kezdeti túlzott igénybevétellel 

való – néhol tapasztalható – elégedetlenség elolvadt a szép, művészi igényű produkciókban 

vállalt közös munka során. 

A harmadik osztályos magyar nyelv és irodalom tananyagának veretes része a magyar 

nép őstörténetének feldolgozása. 

A téma kiált a projekt módszerének választásáért, hisz sokoldalúan megközelítve, sokféle 

ingert okozva, egyre mélyebbre jutva a téma közös feldolgozásában csak sikeres lehet ez a 

korban oly távoli szép magyar őrtörténet feldolgozása! 

A projekt célja, fő feladatai 

Hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelni kisgyermekkorban kell kezdeni. Mesésen, 

játékosan, a korosztályi sajátosságokat megragadva a lélekbe ültetni, hogy belsővé váljon.  

Népi hagyományainkat emberi közösségek hozták létre és éltették nemzedékről, nemzedékre. 

A népi kultúra leginkább a népszokásokban él és hagyományozódik tovább. Ma csaknem 

teljesen felbomlottak azok az összetartó, meleg emberi kapcsolatok által összefűződő emberi 

közösségek, amelyek népi kultúránkat teremtették és életben tartották. Ám a kultúra értékei 

megváltozott körülmények között is tovább élhetnek. 

A Honfoglalás egyszerű „tankönyvízű” feldolgozása helyett a projekt munkaformáját. A 

választásban meghatározó gondolat volt az is, hogy a honfoglalás kori mondákkal kezdjük 

népünk történelmének megismerését. Ennek változatos, sokoldalú feldolgozása igényesebb 

megközelítésre sarkallhatja a gyermekeket a további történelmi témánál is (pl. Mátyás 

mondák, Rákóczi mondák). 

Előzetes feladatok és tevékenységek 

A feszített időterv megkívánja, hogy a részegységekre vonatkozó feladatokat megtervezzük, a 

tevékenységek sikeres elvégzéséhez szükséges szervezési feladatokat elvégezzük. Ezek: 

 kapcsolat felvétele a Nemzeti Múzeumba működő Történelmi Játszóház vezetőivel, 
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 iskolánkban dolgozó, rovásírással foglalkozó kolléganőnket felkérése egy előadással 

egybekötött gyakorlati bemutató megtartására, 

 a „Honfoglalás” című film megtekintése, 

 számba kell vennünk a kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagigényeket, 

 a szülőket előzetesen tájékoztatni kell a projekt témájáról, valamint a szülőket érintő 

és mozgósító tevékenységekről. 

 szakmai segítség kérése a XVI. kerületben működő Fazekas-házból honfoglalás kori 

edények készítésére, ezek kiégetésére. 

A projekt időterve 

1. hét: 

Cél: A projekt beindítása  

Feladatok:   

Az irodalmi anyag összegyűjtése, külső előadások és kézműves tevékenységek 

szervezésének elindítása, csoportok megalakítása, kapcsolatfelvétel a könyvtáros 

kollégával, szülőkkel, gyűjtőmunka beindítása. 

Cél:  A magyarok eredetmondájának megismerése 

Feldolgozandó mondák:  

 Rege a csodaszarvasról (Móra Ferenc) 

 Mese a csodaszarvasról (Gaál Mózes) 

 Rege a csodaszarvasról (Arany János) 

Feladatok, tevékenységek: 

 a szövegek feldolgozása, dramatizálása, részletek megtanulása  

 képi megjelenítés 

Produktum: rajzok, festmények kiállításával a beleélő képesség és a képzelőerő fejlesztése. 

2. hét 

Cél: Attila királyról szóló mondák megismerése, bepillantás Attila korának szokásaiba; Attila 

király legendájának továbbélése. 

Feldolgozandó mondák, versek, szövegek:  

 Isten kardja (Móra Ferenc) 

 Isten ostora (Németh Tibor) 

 Szittyaország (Benedek Elek) 

 Attila halála és temetés (Jordanes krónikája) 

 A Hadak Útja (Móra Ferenc) 

 Gárdonyi Géza : Éjjel a Tiszán 

 Gárdonyi Géza. A láthatatlan ember (részletek) 

 Székely himnusz 
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Feladatok, tevékenységek:    

 a szövegek feldolgozása, dramatizálása 

 szövegrészletek tanulása 

 versek memorizálása 

 az olvasottak képi megjelenítése 

 terepasztal készítése 

 gyurmafigurák készítése 

 lovasfigurák  létrehozása 

 festmény tanulmányozása (Than Mór: Attila lakomája) 

 a hármas koporsó elkészítése kartonból 

 Magyarország térképének tanulmányozása 

Produktumok:     

 festmények és rajzok Attila álmáról 

 illusztrációk az „Isten kardja” c. szöveghez és az Éjjel a Tiszán c vershez 

 arany, ezüst és fekete színű kartonból Attila király koporsója 

 gyurmából Attila figurája, fegyverei és szolgái 

 homokból a Tisza elágazását ábrázoló terepasztal 

 a Hadak Útjának megjelenítése a plafonon 

3. hét 

Cél: A honfoglalás fogalmának megértése, Álmos és Árpád vezér alakjának 

megismerése, történelmi nagyságának méltatása. 

Feldolgozandó mondák, szövegek:   

 Emese álma (Gaál Mózes) 

 Vérszerződés (Móra Ferenc) 

 A magyarok útra kelnek (Móra Ferenc) 

 Munkács eredete (népmonda) 

 Útban hazafelé (Gárdonyi Géza) 

 A Feszty- körkép története 

Feladatok, tevékenységek:    

 a szövegek feldolgozása, olvasásuk gyakorlása, dramatizálása 

 a mondákból nyert ismeretek képi megjelenítése grafikai technikával (monotypia) 

 térkép tanulmányozása – az őshazától Attila országáig 

 helységnevek keresése a térképen (Munkács, Pusztaszer, Vereckei-szoros) 

 műalkotások elemzése – Munkácsy Mihály: Honfoglalás, Feszty Árpád: Feszty- 

körkép 

 A „Honfoglalás” c. film megtekintése 

 „Kell még egy szó”c. zeneszám meghallgatása, megtanulása 

 Rovásírásról szóló előadás meghallgatása, rovásírás gyakorlatok végzése  
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 Honfoglalás kori edények készítése agyagból – Fazekas központ fazekas 

szakemberével 

 A Nemzeti Múzeum avar kori kiállításának megtekintése 

 Történelmi játszóházon való részvétel a Nemzeti Múzeum szervezésében 

Produktumok:     

 a vonulás és a honfoglalás grafikai megjelenítése, kiállítása 

 „botra” vésés rovásírással 

 cserépüstök, agyedények 

 fejpánt, fémdomborított hajfonat korong és tarsolylemez 

 fejpántok a dramatizáláshoz   

4. hét 

Cél: A fehér ló mondájának értelmezése, ismeretek szerzése a honfoglalás kori 

Magyarország életéről  

Feldolgozandó mondák:    

 Árpád, a honalapító (Móra Ferenc) 

 Mese a fehér lóról és az aranyos nyeregről (Gaál Mózes) 

 Lehel kürtje (Benedek Elek) 

 Botond (Benedek Elek) 

 Szövegrészletek László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról c. könyvéből 

Feladatok, tevékenységek:    

 A mondák megismerése, feldolgozása, dramatizálása 

 A szövegek képi megjelenítése 

 Honfoglalás kori szavak gyűjtése 

 A honfoglalók életéről szóló képek tanulmányozása 

 A hét vezér nevét őrző településnevek gyűjtése 

 Az ország felosztásának tanulmányozása térképvázlat segítségével, törzsfők és 

területek párosítása 

 A sámánok szerepe, sámándobbal a honfoglalás korából őrzött varázsmondókák 

mondása (pl. Szita, szita, péntek), ősi játékok játszása (Bújj, bújj, zöldág) 

 Az „Őrlődal” megtanulása a Gellért legendából 

 Képbemutatás csak igékkel, csak főnevekkel 

 A jurta szerkezetének megalkotása élő képpel 

 Jurtaépítő pályázat meghirdetése a gyerekek között 

 Tárgykészítés nemezből, a technika elsajátítása 

 „Buba” készítése textilből 

 A Fehérlófia c. mese filmváltozatának megtekintése 

 Hajdina- és köleskása készítés, kóstolás 

 Játékos erőpróbák honfoglalás kori keretjátékkal testnevelés órán a megfelelő 

állóképesség, erő biztosítása érdekében 
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 Lehel kürtjének másolatának tanulmányozása 

 Ősi regölés csengős, láncos pásztorbotokkal, köcsögdudával 

Produktumok:     

 Faliújság a gyűjtő munkákból 

 Kiállítás az elkészített jurtákból 

 Nemeztarisznyák, nemezlabdák 

 Játék az elkészült bubákkal 

 A bemutató óra keretében a szerzett ismeretek, készített tárgyak, dramatizált részletek 

bemutatása a vendégeknek 
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Háló 

Matematika 

Edények űrtartamának kiszámítása 

A jurta adatainak kiszámítása 

Szöveges feladatok halászatról, vadászatról 

Aratásról feladatok     Ének-zene, mozgás 

„Honfoglalás” című film zenéje 

       Bújós-kanyargós játékok 

       Székely Himnusz 

Örlődal Szent Gellért legendájából 

Anyanyelv 

Honfoglalás kori szavak gyűjtése,   HONFOGLALÁS KORI 

mondatba foglalása     MONDÁK 

Településnevek betűrendbe állítása 

Szólások, közmondások gyűjtése   Művészetek 

       Munkácsy Mihály: Honfoglalás 

       Than Mór: Attila lakomája 

       Feszty Körkép 

       Székely Bertalan: Vérszerződés,  

Lehel kürtje 

Honfoglalás kori fejpánt, tarsolylemez 

       Nemezelés, agyagozás 

Illusztrációk szövegekben, versekben 

Testnevelés      különböző technikákkal (festés,  

monotypia, ceruzarajz, mintázás, 

Vitézi próbák végrehajtása    konstruálás 

(lsd. az óravázlatban!)  Környezetismeret 

     Térkép elemzése, Őshaza, 

     Magna Hungária, Vereckei hágó 

     Munkács, Pusztaszer helyének  

megkeresése, törzsi tartományok tanulmányozása 
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A projekt részegységeiben elvégzett feladatok és tevékenységek bemutatása 

Az 1. hét cél- és feladatrendszere, a kitűzött célok elérésének értékelése, a tevékenységek 

során készült produktumok bemutatása. 

Az irodalmi anyag összegyűjtése során felhasználhatjuk a 3. osztályos Magyar Irodalom 

tankönyv eredetmondával kapcsolatos szövegeit, valamint az autentikus eredetmondák 

szépirodalmi adaptációit. A hunok és a magyarok közös eredetmondájában szereplő 

csodaszarvas-megjelenítés különösen megragadja a gyermekek képzeletét.  

Fontos előkészítő feladat a következő hét külső előadásainak és kézműves tevékenységeinek, 

szervezésének elindítása. Gyakorlati bemutatóval egybekötött előadást a rovásírásról. 

A csoportok kialakításában szempontrendszét is össze kell állítani.   

Nagyon fontos mozzanat a kapcsolatfelvétel a könyvtáros kollégával, hisz a többhetes 

gyűjtőmunka elsősorban a könyvtárra támaszkodik. 

A szülőket is bevonhatjuk a gyűjtőmunkába, az előadási kellékek elkészítésébe.  

A gyerekekkel vázlatosan foglaljuk össze, hogy a négy hét során mi mindenről fogunk 

beszélni, játszani és alkotni, és ehhez milyen gyűjtőmunka szükséges. 

A 2. hét cél- és feladatrendszere, a kitűzött célok elérésének értékelése, a tevékenységek során 

készült produktumok bemutatása. 

A második hét központi témája a Hun Birodalom és azon belül Attila király alakja. Az előző 

időszakban nagyon sok irodalmi leírást megismertek a gyerekek, melyek vezették 

gondolataikat, segítették őket a hunok történetének jeles eseményei megformálására, képi 

ábrázolásukra. Attila király temetésének leírása alapján, gyurma-technika alkalmazásával egy 

terepasztalt készítethetünk tanulóinkkal.  

A Csaba királyfiról szóló legenda képi megjelenítésére érdekes technika a plafonon megjelenő 

Hadak útja, ahol Csaba királyfi érkezik a csillagösvényen, hogy megmentse a magyarokat. 

A 3. hét cél- és feladatrendszere, a kitűzött célok elérésének értékelése, a tevékenységek során 

készült produktumok bemutatása. 

Ahogy telnek a hetek, egyre jobban beleélik magukat a gyerekek az alkotással, közös 

gyűjtőmunkával történő feldolgozás örömébe.  

Közeledve a korban ennek a hétnek az a célja és feladata, hogy a gyerekek megértsék a 

HONFOGLALÁS szót, megismerjék – életkoruknak megfelelő mélységben – Álmos vezér és 

Árpád fejedelem alakját, történelmi nagyságuk jelentőségét. A képzőművészeti 

megjelenítésen kívül megtekinthetjük a „Honfoglalás” című filmet, ahol őseink 

életformájával, szokásaival, harcmodorával és a honfoglalás nehéz, de felemelő érzéseket is 

kiváltó mozzanataival ismerkednek meg a gyerekek. Közösen megtanulhatjuk a „Kell még 

egy szó” című dalt. A rovásírás előadás nyomán mindenki gyakorolhatja őseink írását. A 

XVI. Kerületben működő Fazekas Központ munkatársának segítségével honfoglalás kori 

edényeket készíthetünk. 
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A Magyar Nemzeti Múzeum keretein belül működő Történelmi Játszóház repertoárjából a 

honfoglalás korát bemutató foglalkozást válasszuk. A foglalkozás keretében megtekinthetjük 

a múzeum avar kori kiállítását, majd a fiúk és lányok különböző kézműves alkotásokat 

készíthetnek. 

A 4. hét cél- és feladatrendszere, a kitűzött célok elérésének értékelése, a tevékenységek során 

készült produktumok bemutatása. 

Őseink útra keltek, így „A fehér ló mondája” történetének, a Kárpát-medencei letelepedésnek 

és a honfoglaló magyarok életmódjának, tevékenységeinek alaposabb megismerése a cél. 

A honfoglalás kori szavaink összegyűjtésében, részt vállalhatnak a családok is.  

Megtekinthetjük a „Fehérló fia” című filmet, regölhetünk az ősi regölés rítusait megidézve 

csengős, láncos botokkal, köcsögdudával. Megkóstoltathatjuk a hajdinát, a köleskását és 

nemezből készíthetünk tárgyakat (tarisznya). A lányok az ősi játékot, a „Bubát” formálhatják 

meg textiliákból. 

Mivel a gyerekeket nagyon megragadja a fiatal Árpád férfivá erősödéséhez szükséges fizikai 

megterhelés megtekintése a „Honfoglalás” című filmben, ezért tantárgyi koncentrációként 

testnevelési óránkon játékos erőpróbákat állíthatunk össze a gyerekeknek. Az óra célja, 

feladata: a fizikai és szellemi erőpróbák során képessé tenni a gyerekeket (fiatal harcosok és 

lányok) a honfoglaló magyar törzsek hagyományai szerinti mindennapi feladatok elvégzésére. 

A projekt zárása – Bemutató óra 

Mottó: 

„Ha nem hisztek az én írásomnak, higgyetek a regösök énekeinek és a parasztok mondáinak, 

akik a magyarok vitézi tetteit mindmáig nem hagyták feledésbe merülni.” (Anonymus) 

Téma:  Honfoglalás kori mondák 

Időtartam:  2 X 45 perc 

Az óra típusa: Rendszerező, összefoglaló óra 

Tantárgy:  Magyar nyelv és irodalom 

Az óra céljai: 

 A 4 hetes projekt során szerzett ismeretek rendezése, rendszerezése, összegzése, 

használata új feladathelyzetben. 

 A gyermekek magyarság-tudatának erősítése. 

 Őseink iránti tisztelet. 

 Régi mondák megismerése. 

 Csoportban való gondolkodás és cselekvés – közös érdek az eredmény. 
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Fejlesztendő kompetencia területek: 

 Beszédkészség, kommunikáció. 

 Lényegkiemelés, tömörítés – körmesék. 

 Beleélő képesség – dramatizálás, a gyermekekhez közel vinni, nyelvükre lefordítani, a 

mai életükhöz viszonyítani. 

 Téma iránti igényesség, könyvtárhasználati ismeretek, kutatómunka iránti érdeklődés 

felkeltése. 

 Gondolkodási, rendszerezés képességek (rendszerezés, csoportosítás, összehasonlítás, 

általánosítás). 

 Az elsajátított ismeretek csoportosítása. 

 Társakhoz való viszony, társas kapcsolatok, együttműködés – szociális kompetencia 

területek fejlesztése. 

 

Az óra menete Munkaformák Módszerek, eszközök 

I. Rege a csodaszarvasról 

 

1. Ki vagyok én? – drámajátékkal 

Anonymus kitalálására. 

 

2. Olvasd fel Arany János: Rege a 

csodaszarvasról c. versének első 2 

versszakát! 

 

Melyik regét juttatják eszetekbe ezek a 

sorok? (Rege a csodaszarvasról) 

 

3. A CSODASZARVAS nevét viselő 

csapat mesélje el körmesével! 

Használjátok hozzá az általatok 

készített illusztrációkat is! 

 

4. A történet megtalálható Anonymus 

„Gesta Hungarorum” című művében. 

Mit jelent a kifejezés magyarul? 

(Magyarok Krónikája) 

Írjátok le a feladatlapra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

Csoport 

Frontális 

 

 

 

 

Csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatikus játék,  

fejpánt felirattal 

 

felolvasás 

„A magyarok krónikája 

3.osztályosoknak” c. 

könyvből. 

 

 

 

Bemutatás, mesélés 

Gyermekrajzok 

 

 

 

 

Válaszadás kérdésre, 

feladatlap 
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II. Attila 

 

Sok-sok évvel később a hunok 

szervezett, erős néppé váltak egy 

erőskezű uralkodó keze alatt, aki 

nagyon sok országot is meghódított. 

Ki volt ez az uralkodó? 

 

1. Jut eszembe… 

Attila király 

Közben a táblára felkerülnek a 

következő kifejezések: 

HUNOK KIRÁLYA 

ISTEN OSTORA 

ISTEN KARDJA 

MÉRTÉKLETES 

HÁRMAS KOPORSÓ 

CSABA KIRÁLYFI 

 

2. Minden csoport más feladatot kap 

Attila királlyal kapcsolatban. 

 

Készüljetek föl a feladatlap alapján! 

 

EMESÉK csoport: 

Meséljétek el körmesével Attila király 

álmát.  

Használjátok hozzá az általatok 

készített illusztrációt! 

 

HADVEZÉR csoportból 1 fő 

Szerepbe bújás – Te vagy Attila király 

kardja, mesélj az életedről! 

 

CSODASZARVAS csoport 

Hívjatok meg minket Attila király 

lakomájára. Tudjunk meg minél többet 

a király étkezési szokásairól, 

vendégszeretetéről! 

 

HADVEZÉR csoport 

Játsszátok el párbeszéddel Csaba 

királyfi és a táltosok Attila halálhíre 

utáni beszélgetését! 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoport 

 

 

 

 

Csoport 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatikus játék  

Szókártyák táblára tétele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatlap, feladatok 

leolvasása, megbeszélése, 

szerepek elosztása 

 

 

Gyermekrajzok, mesélés, 

bemutatás 

 

 

 

Dramatikus játék 

Kard 

 

 

Kupák (fából és fémből), 

fatányér és díszített 

réztányérok; sült hús, 

hajdinakása, bor 

 

 

Táltosok fejdísze, 

Királyfi fejdísze 

Beszélgetés 

 

 

Terepasztal, bemutatás, 

Mesélés, dramatikus játék 
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HAT VEZÉR csoport 

Hogyan zajlott Attila temetése? 

Meséljétek el az általatok készített 

terepasztal segítségével! 

 

3. Csoportok bemutatásának értékelése 

 

Ki írt könyvet Attila királyról és mi a 

címe? 

Gárdonyi Géza nemcsak könyvével, 

hanem egy gyönyörű verssel is emléket 

állított a nagy hun vezérnek. Mondjátok 

el közösen, mindenki a következő sort 

hozzátéve az „Éjjel a Tiszán” című 

verset! 

 

Attila halála után széthullott a 

birodalom. A hunok egy része Erdély 

területén telepedet meg – ők a 

székelyek. Csaba királyfiról él egy 

monda arról, hogy még halála után is 

segítette népét. 

Hallgassunk meg a mondából egy 

részletet! 

1 gyermek felolvassa a részletet. 

 

Vessünk egy pillantást a magunk 

készítette „Csillagösvény”-re! Egy 

csodálatos himnuszban állítottak ennek 

emléket! Mondjuk el közösen az 1-2. 

versszakát! 

(Székely Himnusz) 

 

III. Álmos 

 

Sok száz év eltelt. Született egy ember, 

aki Attila leszármazottjának vallotta 

magát. A Gesta Hungarorum-ban azt 

olvashatjuk róla: 

„…szép, de barna orcájú volt, a szeme 

fekete, da nagy, a termete magas és 

karcsú, a keze nagy, az ujjai hosszúak. 

Mikor érett ifjúvá serdült, feleségül 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versmondás 

 

 

 

 

 

 

Tanítói közlés 

 

 

 

 

 

Felolvasás 

Móra Ferenc: A Hadak Útja 

 

 

Tanítói közlés 

Versmondás felállva, 

egyszerre együtt 

 

 

 

 

 

 

Tanítói közlés 

1 gyermek felolvasása 
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vette azon a földön egy igen nemes 

vezérnek a lányát. Ettől született Árpád 

nevű fia, akit magával vitt 

Pannóniába”. 

 

1. Kire ismertek, írd le a nevét a 

feladatlapba! 

 

2. Honnan kapta a nevét? EMESÉK 

csoport mutassa be Emese álmát 

mimetikus játékkal! 

 

3. Álmos vezér kezdi meg a 

honfoglalás nagy munkáját! Kérem a 

HADVEZÉR csoportból Álmos vezért, 

juttassa el rovásbotra írt üzenetét a törzs 

vezetőjéhez. 

 

4. A csapattagok az üzeneteket fölteszik 

a táblára a szót jelentő szókártya alá. 

 

5. Az „EMESÉK” és A 

„CSODASZARVAS” csoport 

állításokat mond a táblára tett 

szavakról. A „HADVEZÉR” ÉS a „ 

HAT VEZÉR” csoportok döntsék el 

igaz-e az állítás. Ha nem, tegyék 

igazzá. 

 

6. Mielőtt az új hazába indulnak, 

vérszerződést kötöttek egymással a 

vezérek. Mi volt a vérszerződés? 

 

7. A Vérszerződés eljátszása a 

fogadalomtétel szövegével. 

 

8. Induljunk az új hazába! 

A táltos segítse utunkat – dobkísérettel 

a révület utánzása közben egyre 

gyorsulva mondjuk „Szita, szita péntek, 

szerelem csütörtök” (3 X) 

 

- Akarjátok-e 

visszafoglalni Attila 

Csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoport és frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

 

Frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatlap, írásbeli 

válaszadás 

 

Dramatikus játékkal való 

bemutatás – monotypia 

rajzok tanulmányozása 

 

Kartonból készített bot-

utánzatokra rovásírással írt 

üzenetek – új haza, 

honfoglalás, Munkács, 

hírnökök, turulmadár 

 

 

 

 

 

Szóbeli rejtvény 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítói közlés, kérdés – 1 

tanuló elmondása 

 

 

Serleg, papírból készült 

tőrök, 1 csoport bemutatója 

 

 

Közös beszédfejlesztő, lazító 

gyakorlat 
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földjét? 

- Akarjuk! 

- A magyarok istene 

nevében utánam! 

 

9. Milyen rendben haladtak a 

honfoglalók? (fegyveres vitézek, nők-

gyerekek, szolgák-állatok-fegyveres 

vitézek) 

 

10. Kik örökítették meg festményükkel 

a Honfoglalást? – írjátok le a 

feladatlapra a festőt és a kép címét! 

 

 

IV. Árpád, Honfoglalás 

 

Sokféle nép lakta hazánk területét, 

amikor őseink ideértek. Legtöbben 

voltak a morvák és a bolgárok. Hogyan 

szerezte meg Árpád tőlük a földet? 

(csellel, furfanggal, harccal) 

 

1. A két fiúcsapat mutassa be 

dramatikus játékkal a morva, illetve a 

bolgár királlyal való egyességet! 

 

2. Hogyan éltek honfoglaló őseink? 

 

2 fiúcsapat – páros munkában felkészül 

az ősi foglalkozásokból (halászat, 

méhészet, szántás, fazekasság, 

nyergesmester, ötvös, vadászat). 

 

3. A 2 lánycsapat a női 

foglalatosságokat mutatja be táblai 

szókártyák rendezésével, majd a jurták 

szerkezetét élőképpel és elmondják a 

Gellért legendából az „Őrlődal”-t. 

 

 

4. Fiúpárok meghallgatása az ősi 

foglalkozásokról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páros munka 

 

 

 

 

Csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

 

 

Frontális 

 

 

 

Képek rendezése 

 

 

 

 

Feladatlap, írásbeli 

válaszadás 

 

 

 

 

Tanítói közlés, kérdés 

 

 

 

 

 

Eljátszás (Fehérló mondája, 

kartonból – föld, víz, fű) 

 

 

 

 

Kiosztott szövegből 

lényegkiemelés 

 

 

 

Szókártyák rendezése (nők 

feladatai – férfiak feladatai: 

szövés, fonás, jurta 

felállítása, aratás, őrlés, 

halászat, méhészet, ötvös, 

nyergesmester, fazekas) 

Bemutatás, előadás 

Szövegértelmezés 

 

 

Játékos feladat labda 

elkapásával 

 

Párosítás 
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5. Pihentető feladat – honfoglalás kori 

szavak gyűjtése labdával. 

 

6. Kézzel rajzolt térképre a törzsfők 

nevének ráhelyezése. 

 

7. Mely települések őrzik a törzsek 

nevét? 

 

V. Kalandozások kora 

 

A vándorláshoz szokott magyarok 

nehezen viselték a helyhez kötött 

életmódot. Nem véletlenül imádkoztak 

a környező népek úgy, hogy „A 

magyarok nyilaitól ments meg uram 

minket!” 

 

1. Mi volt a titka a magyarok 

harcmodorának? 

 

2. A borítékban összedarabolt képet 

találtok. Rakjátok össze! A csoportok a 

feladatlapon talált utasítás szerint 

fogják bemutatni képüket: 

 

HADVEZÉR csapat: csak 

tulajdonságokkal. 

HAT VEZÉR csapat: szerepbe bújással 

(Te vagy Lehel kürtje) 

EMESÉK csapat: csak főnevekkel 

CSODASZARVAS csapat: csak 

igékkel 

 

VI. Befejezés 

 

Óránkat a Krónikából vett idézettel 

kezdtük. Népünk dicső tetteiről, 

életéről nemcsak a krónikások 

emlékeztek meg, hanem a regösök is. 

Ennek emlékét őrzi egy ma is élő 

néphagyomány: a regölés.  

 

 

(törzsi terület – törzsfő neve) 

 

Felsorolás 

 

 

 

 

Tanítói közlés 

 

 

 

 

 

 

Tanulói válaszok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadás, dramatikus játékkal 

– bundák, köcsögduda, 

láncosbotok, furulya. 

 

 

„Kell még egy szó” című 

zeneszám meghallgatása 



 516 

1. A fiúk előadnak egy részletet egy 

dunántúli regősénekből. 

 

2. Az óra lezárása 

Álljatok föl! Emlékezzünk tisztelettel 

őseinkre, akik megszerezték nekünk e 

hazát, ahol most élhetünk, ahová 

mindig hazaérkezhetünk, ahol értik 

szavunkat 

Fogjuk meg egymás kezét – énekeljük 

közösen! 

Ne felejtsétek Zrínyi Miklós szavait:  

„Egy nemzetnél sem vagyunk 

alábbvalók!” 

A projekt értékelése 

A gyerekek rengeteg szép, hasznos élménnyel, tapasztalattal gazdagodnak. A projekt 

kidolgozása során biztosítjuk a folyamatos motiváltságot. Így könnyen felidézik addigi 

élményeiket, és ezeket szívesen megosztják a szüleikkel is. Sok kreatív ötlettel állnak elő, 

igényes munkát végeznek. Így megvalósul egy nagyon fontos célunk: egymástól tanulnak, 

ötletelnek. Együtt rendszerezzük a látottakat, jegyzeteket, emlékeztetőt, feladatlapokat 

készítetünk.  

Sokat fejlődik a szókincsük, és ezzel együtt a kommunikációs készségük, bátran mernek 

mesélni önállóan is. Hasonlóan alakul a problémamegoldó és döntési képességük is a 

csoportos feladatmegoldások során. A megszerzett tudást a változó helyzetekben is tudják 

alkalmazni. A tudásterületek közti kapcsolat, a tantárgyi integráció is jól fejleszthető a 

projektmódszerrel. Megszeretik az olvasást is, mivel gyakran kutakodtak a könyvtárban, 

rendszeres olvasókká válnak. Ezért a projekt az olvasóvá nevelés egyik nagyon hatékony 

módszere lehet. Jelentős a tanterven felüli tudáselsajátítás és a készségek, megszerzett 

ismeretek alkotó alkalmazása is. A projektmunka során ténylegesen, kötetlen keretek között a 

gyerekek aktív, cselekvő részvételével történik a kompetenciafejlesztés a különböző 

területeken.  

Felhasznált irodalom 

Nagy Józsefné – Szakolczay Katalin: Irodalom tankönyv 8-9 éveseknek - Korona Kiadó, 

Budapest, 1998. 

Valóság és mese II. kötet - Szerk.: Rigóczki Csilla, AKG Kiadó, 1997. 

Ezer esztendő – Milleniumi olvasókönyv - Dinasztia Kiadó, Budapest, 2000. 

Szemelvénygyűjtemény az általános iskola 3. osztályának olvasás tananyagához- Olvasási 

segédanyag, 1993. 

Radics Géza: Nemzeti jelképeink - Szabad Magyar Ref. Egyh. Kiadó, Budapest, 2007. 
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Őstörténet és honfoglalás – videokazetta- Szinapszis, 2000. 

Radics Géza: Eredetünk és őshazánk- Szabad magyar ref. Egyh. Kiadó, 2006. 

Szülőföldünk – olvasókönyv a külföldön élő magyar gyermekek számára - Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1966. 

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember - Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1967. 

Filla István: Régen volt, hogy is volt - Tankönyvkiadó, Budapest, 1965. 

Komjáthy István: Mondák könyve - Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1955. 

Árpád jőve magyar néppel”  - Magyar Könyvklub, Helikon Kiadó, Budapest, 1995. 

László Gyula: Emlékezzünk régiekről - Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák - Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1972. 

László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról - Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1992. 

Honfoglalás – videokazetta - Korona Film, 1996. 
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5. The Gingerbread Man - A mézeskalácsember – projekt – 4. évfolyam 

Időpont: Március, április 

Időtartam: Négy hét 

Projekt típusa: Történet feldolgozás 

Időkeret:  

1. 8 tanítási óra (2 óra/ hét) 

2. Kb. 8 óra tanítási órán kívüli feladat 

 A könyvtárhasználat gyakorlása 

 Az internet használatának gyakorlása 

 Szótárhasználat gyakorlását igénylő feladatok 

Célcsoport: 9-10 éves korosztály 

Nyelvi szintcsoport: A1 - A tanulók már elkezdtek angolul írni és olvasni 

Partnerek: osztálytanító, könyvtáros, számítástechnika-tanár, szülők 

A projekt leírása: 

 A tanulók megtanulnak együtt elmesélni egy történetet képek és bábok segítségével, 

először a tanár által elmesélt történetbe bekapcsolódva a történet állandóan ismétlődő 

részeinél, később önállóan 

 A tanulók bábokat készítenek a történet párbeszédeinek eljátszásához 

 A tanulók mesekönyvet készítenek a történethez 

 A mese előadása 

A projekt céljai: 

 Egy hagyományos angol gyermekmese bemutatása angolul 

 A gyermekek érdeklődésének felkeltése más népek meséinek irányában 

 A megértési képességek fejlesztése egy teljes történeten keresztül 

 A tanulók önbizalmának fejlesztése és bátorítani őket, hogy vegyenek részt a 

mesélésben és az eljátszásban 

 A tanulói önismeret fejlesztése 

 A tanulói kreativitás fejlesztése 

 A tanuló legyen képes saját tudásának felmérésére 

 A meglévő ismeretek újszerű, ötletes felhasználása 

 Verbális és non-verbális kifejezőeszközök használatára való ösztönzés 

 Ötletek és javaslatok közül tudja kiválasztani a számára legmegfelelőbbet 

 Az elért eredmények reális értékelésére való ösztönzés 

 Az együttműködésre való képesség fejlesztése 

 Az egymásra figyelés képességének fejlesztése 

 Az interkulturális kompetenciák fejlesztése 
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Javasolt nyelvi kompetenciák: 

 Legyenek előzetes tapasztalataik az egyszerű mondatokkal történő személyleírásban 

 Tudjanak felismerni néhány cselekvést jelentő szót 

 Legyenek előzetes tapasztalataik az írott és beszélt nyelv összekapcsolásában 

 Rendelkezzenek előzetes tapasztalattal az egyszerű mondatok írásában 

 Legyenek tapasztalataik a szerepjátszásban 

Kapcsolatok más tantárgyakkal: 

 Irodalom: mesék magyarul 

 Természetismeret: állatok és élőhelyük 

 Vizuális kultúra: bábu készítése és tervezése 

 Vizuális kultúra: mesekönyv készítése 

A következő nyelvi képességek fejlesztése kerül előtérbe: 

 Kommunikatív nyelvi képességek: 

 Személyleírás történet alapján 

 Képességek kifejezése magukról és másokról 

 Cselekvést kifejező szavak használata 

 Rövid párbeszéd eljátszása a történetből 

 Szerepjáték 

Más képességek: 

 Egy történet figyelmes végighallgatása 

 Együttműködés –és munkálkodás a szerepjáték előkészítésében és a történet 

előadásában 

 Gyermekirodalom befogadása angol nyelven 

 Globális szövegértés fejlesztése 

 Az olvasási készség fejlesztése 

 Hallás utáni beszédértés fejlesztése 

Értékelés: 

 A tanulók értékelik az osztálytársaik előadásait csoportokban, majd egyszerű 

mondatokban megfogalmazzák a véleményüket 

 Tanári értékelés 

Egyéb lehetőségek: 

 A történet képeinek elhelyezése az osztályterem falán valamint elegendő hely 

biztosítása a később felkerülő részleteknek illetve a mondatbuborékoknak 

 A tanár tudatosítja a gyermekekben, hogy mind a verbális mind a non-verbális 

eszközök használata fontos és elfogadott a beszéd során 
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 A házi feladatok ellenőrzése nem mindig az órák része, ilyenkor ez a füzetek és 

munkalapok beszedésével történik, melyek javításában segíthetnek a tanulók is.(Ez 

később akár osztálytermi gyakorlattá is válhat, hiszen több felelősséget ad a 

gyermekek kezébe.) 

 A történet képeiből mesekönyv készítése 

Az egyes tanórák leírása 

1. óra 

A képességfejlesztés fókuszai: 

 A tanulók szókincsének fejlesztése (testrészek, cselekvést kifejező igék) 

 A személyleírás képességének fejlesztése 

 A megértési és kifejezési képességek fejlesztése 

 A tanulók bátorítása a verbális és non-verbális kifejezőeszközök használatára 

Fő tevékenységek: 

A főszereplő bábujának elkészítése, bemutatása, valamint annak megbeszélése, hogy ő milyen 

tevékenységekre képes. 

Nyelvi elemek: 

 This is gingerbread man 

 He is happy. 

 He’s got long legs. 

 Mozgást, cselekvést kifejező igék: run, jump, climb, swim, eat, run, away, 

 catch, 

 I can run. 

 I can’t swim. 

 He can run. 

 He can’t swim. 

Eszközök, segédanyagok: 

 ragasztó, cellux, hurkapálca, sál 

 Gingerbread man bábu 

 Házi feladatok lapjai 

 Gingerbread man képek 

 Mondatkártyák 

 Képleírások 

Az óra menete: 

 Bevezetés – A testrészek elnevezésének áttekintése  

 Ismert dal felidézése 

A számukra már ismert „Head and shoulders” című dal segítségével a testrészek 

elnevezésének felidézése. 
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 A gingerbread man bábok elkészítése  

 Együttműködés csoportokban 

 A kézügyesség fejlesztése 

 Esztétikai érzék fejlesztése 

A gingerbread man bábok darabjainak segítségével csoportokat hozunk létre, melyek 

állandóak lesznek a projekt megvalósítása során. (Természetesen, ha az óra menete és az 

elvégzendő feladatok úgy kívánják, páros illetve frontális munkát is alkalmazhatunk.) 

 Igaz / hamis állítások az elkészült bábok tulajdonságaira vonatkozóan 

 A személyleírás átismétlése 

 Pontos információk adása 

Ezzel a feladattal felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy az elkészült bábok nem 

teljesen egyformák. 

 Cselekvések eljátszása némajátékkal az igék átismétlésének érdekében 

 Utasítások megfigyelése és követése 

 Képességek körülírása 

Ennél a feladatnál használhatjuk a sálat segédeszközként: például bekötjük vele az 

egyik tanuló szemét vagy összekötjük a két lábát a képességek szemléltetésére: (He 

can’t see. / He can’t run.) 

 Játék a történet képeinek segítségével: Fuss és érintsd meg! 

 Képek azonosítása képleírás segítségével 

 Kapcsolat kialakítása a beszélt és az írott nyelv között. 

A tanulókat két csoportra osztva oszlopokba állítjuk a tábla előtt. A képleírás 

meghallgatása után odaszaladnak a táblán lévő képekhez és megmutatják, melyikről 

szólt a leírás. 

Nagyon népszerű feladat a gyerekek körében! 

 Képleírás 

 Olvasásértés 

 Egy szöveg információinak követése 

Olvasott szöveg alapján egy a szövegben meghatározott tulajdonságokkal rendelkező 

gingerbread man figura lerajzolása. 

 Házi feladat 

 Olvasás fejlesztése 

 Az új szavak tanulása 

A projectben található házi feladaton kívül még egy gingerbread man rajz elkészítése a 

feladat, ahol a képre be kell írni a testrészek elnevezését is. Szorgalmi feladat még 

több, eddig közösen nem tanult testrész szótárban való megkeresése is. 
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2. óra 

A képességfejlesztés fókuszai: 

 A tanulók szóazonosítási képességeinek fejlesztése 

 Szövegértési képesség fejlesztése 

 A tanulók figyelemösszpontosítási képességének fejlesztése egy történet 

végighallgatásán keresztül 

Fő tevékenységek: 

 Történetmesélés képek segítségével. 

Nyelvi elemek: 

 Képességek: You can run. / You can’t swim. 

 Szereplők: old man, old woman, horse, cow, fox, gingerbread man 

 Történet 

Eszközök, segédanyagok: 

 Bábuk 

 Szókártyák 

 Történet 

 Képek a történet elmeséléséhez 

 A házi feladatok lapjai 

Az óra menete: 

 Bemelegítés – Én, a varázsló 

 Hallás utáni megértés 

 Cselekvések eljátszása instrukciók alapján 

A tanár a varázsló szerepében különféle cselekvéséket mond, és amelyik tanulóra 

rámutat, annak végre kell hajtania a feladatot. 

Ezután a tanulók kis csoportokban játszák ugyanezt. 

 Játék – Találd ki és mondd 

 Hallás utáni megértés 

 Cselekvések eljátszása némajáték segítségével 

A gyerekeket két csoportra osztjuk. A csoport egyik tagja háttal áll a táblának. A 

többiek eljátszanak egy – a táblára felírt – mondatot, a háttal álló gyereknek pedig ki 

kell találnia, hogy mi volt a mondat. 

 Ritmus - és tükörjáték – I can 

 Hallás utáni megértés 

 Memória 

 Ritmus - és kiejtési gyakorlatok 
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Cselekvések eljátszása vers segítségével 

 Szókincsépítés – A történet szereplői 

 Szókincsfejlesztés 

A történet szereplőiről készült bábok bemutatása 

A gyerekek a képek részleteiből próbálják meg kitalálni, hogy mi van a képen. 

 A mese ismertetése 

 Hallás utáni megértés 

A teljes történet elmesélése a tanár előadásában a képek, gesztusok mimika, esetleg a 

különböző szereplőknél a hangszín megváltoztatása segítségével. 

A végén a gyerekek véleményének meghallgatása. 

 Szerepjáték – A történet egy részletének eljátszása 

 Beszédfejlesztés 

 Mondatok ismétlése példa alapján 

 Szerepjáték 

A történet egy részének eljátszása szerepek kiosztásával. 

A gingerbread man szerepét mindig az egész osztály mondja. 

 Házi feladat 

 Szavak másolása 

 Képek sorrendbe állítása 

A project leírásában található házi feladaton kívül egyéb feladatuk még hasonló 

magyar mesék keresése a könyvtári könyvek között.  

3. óra 

A képességfejlesztés fókuszai: 

 A tanulók képességének fejlesztése a képességek kifejezése terén 

 Az idegen nyelvben előforduló humor iránti érzékenység fejlesztése 

 A logikus történetfelépítési képességek fejlesztése 

 A hallás utáni megértés képességének fejlesztése 

 Egy történet elmesélésébe való bekapcsolódás képességének fejlesztése 

 A beszélt és az írott nyelv kapcsolatának felfedezésére szolgáló képességek fejlesztése 

Fő tevékenységek: 

 Humoros mondatok alkotása a képességek kifejezésére 

 Olvasásgyakorlás 

Nyelvi elemek: 

 I can run fast. 
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 He can’t climb a tree. 

 Can a cow fly? 

 Can a fox ride a bike? 

 Can a fox eat a cow? 

Eszközök, segédanyagok: 

 Labda 

 Kis papírcsíkok 

 Képek a történet elmeséléséhez 

 Humoros képek 

 Mondat buborékok 

 Házi feladat lapjai az ellenőrzéshez 

 Lapok a házi feladathoz 

Az óra menete: 

 Bemelegítés – Suttogó varázsló 

 Hallás utáni megértés fejlesztése 

 Cselekvések gyakorlása némajáték segítségével 

 Képességek kifejezése 

A játék menete majdnem ugyanaz, mint az előző órán volt, csak a szókincs bővítésével 

játszuk, és a két csoport mutatja egymásnak a cselekvéseket. 

 A vers „I can” ismétlése 

 Hallás utáni megértés 

Az előző órán tanult versike átismétlése 

 Kérdésfeltevés – Tréfás kérdések 

 Szókincsfejlesztés 

 Olvasás utáni megértés fejlesztése 

A táblára feltett tréfás képek segítségével tréfás kérdések feltevése 

A gyerekek két csoportban állatneveket és tréfás cselekvéseket írnak, majd a papírok 

segítségével tréfás kérdéseket alkotnak. 

 A történet képekben 

 A gyerekek logikus gondolkodásának fejlesztése 

A bábok és a képek segítségével felidézzük a történet és annak alkotóelemeit. 

A gyerekek az első órán kialakított csoportokban információ-térképet készítenek a 

történet képeinek segítségével: 

 A történet részei: 

 Szereplők: Emberek 

Állatok 
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 Tárgyak 

 Mondatok 

 A történet egy részének elmesélése 

 Hallás utáni megértés 

 Kiejtés és intonáció fejlesztése 

A történet egy részének eljátszása, memorizálása, a kiejtés és intonáció fejlesztése 

képek, bábok és hallás utáni ismétlés segítségével. 

 A mondatok gyakorlása papírtekercsek segítségével 

 A beszélt és írott nyelv közötti kapcsolat megerősítése 

 Hangosolvasás 

 Kiejtés és intonáció fejlesztése 

Papírtekercsek segítségével a mondatok részekben történő felolvasása, ismétlése. 

 Írás – A történet rövid részeinek lemásolása 

 Másolás 

A gyerekek lemásolják a mondatbuborékok szövegét a házi feladat képeihez. 

 Házi feladat 

 Olvasás utáni megértés fejlesztése  

 Helyesírás fejlesztése 

A leírásban szereplő feladaton kívül meg kell keresniük a mézeskalács receptjét és az 

összetevők nevét angolul leírni szótár segítségével. 

4. óra 

A képességfejlesztés fókuszai: 

 A megosztott történetmesélési képességek fejlesztése 

 Szerepjátszási képességek fejlesztése 

 Bábuk kidíszítésére való képesség fejlesztése 

 A képességek kifejezésére szolgáló fordulatok átismétlése 

Fő tevékenységek: 

A szerepjáték előkészítése 

Nyelvi elemek: 

 Párbeszédek a történetből 

 I’m the fox. 

 I can run fast. 

 I can eat you. 

 I can’t fly. 
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Eszközök, segédanyagok: 

 Létrajáték 

 A házi feladatok lapjai 

 Képek a történet elmeséléséhez 

 Mondatbuborékok 

 Gingerbread man bábuk 

 Kivágandó bábuk a szereplőkről 

 Mondatbuborékok 

Az óra menete: 

 Bemelegítés – Létrajáték 

 Hallás utáni megértés 

A történet szereplőinek átismétléséhez játszuk ezt a játékot. A gyerekek leülnek 

egymással szemben a földre kinyújtott lábakkal, a lábfejük összeér. A kinyújtott lábak 

lesznek a létra fokai. Minden páros a történet egy szereplőjének nevét kapja. Amelyik 

páros a nevét hallja felugrik, és a létra fokain átlépve megkerüli a földön ülő társait, 

majd ismét a létrafokokat átlépve leül a helyére. Aki előbb ér vissza, az a győztes.  

Sokáig tart ezt a játékot elmagyarázni angolul a gyerekeknek, de megéri a fáradtságot, 

mert a project megvalósítása során kétségkívül ez a játék aratja a legnagyobb sikert. 

 Megosztott történetmesélés 

 A történet ismételt elmesélése 

A képek és a mondatbuborékok segítségével a történet felidézése, újbóli elmondása. 

 A történet szereplőinek elkészítése, jellemzése – bábok 

 Csoportmunka 

 Személyleírás 

A gyerekek visszaülnek a saját csoportjaikba, ahol megkapják a történet szereplőinek 

elkészítésre váró bábuit. A feladatuk ezek kivágása és kiszínezése. 

Az elkészült bábok tulajdonságait be kell mutatniuk az eddig gyakorolt szavak és 

egyszerű mondatok segítségével.         

 A történet végének elmesélése, gyakorlása 

 Hallás utáni megértés fejlesztése 

 Hangosolvasás 

A történet befejezésének felidézése, gyakorlása a képek, bábok és a mondatbuborékok 

segítségével. 

 Házi feladat 

 Információ keresése önállóan 

A gyerekek azt a feladatot kapják, hogy nézzenek utána az interneten a mézeskalács-

készítés szokásának. (A project itt nem ajánl házi feladatot.) 
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5. óra 

A képességfejlesztés fókuszai: 

 Az együttműködési képességek fejlesztése egy történet eljátszásán keresztül 

 A magabiztosság fejlesztése szerepjáték segítségével 

 A másokra való odafigyelés képességének fejlesztése a szerepjáték alatt 

 Legyenek képesek egymás munkájának értékelésére 

Fő tevékenységek: 

 A történet eljátszása az elkészült bábok segítségével 

Nyelvi elemek: 

 Párbeszédek a szövegből 

 The fox was super/good/ok 

Eszközök, segédanyagok: 

 Gingerbread man bábok 

 A szereplők bábui 

 Mondatbuborékok 

 Értékelő lapok 

Az óra menete: 

 Bemelegítés – Tréfás kérdések 

 Kérdésfeltevések gyakorlása 

 Játék az angolnyelvvel 

A gyerekek egymásnak tesznek fel tréfás kérdéseket a bábok segítségével 

A végén a gyerekek elmondják, hogy szerintük melyik volt az elhangzott kérdések 

közül a legviccesebb. 

 A szerepjáték előkészítése – Párbeszédek 

 Rövid párbeszédek memorizálása 

A gyerekek a mondatbuborékok és a bábok segítségével csak a párbeszédes részeket 

gyakorolják. 

A gyerekek először a megszokott csoportokon belül osztják szét, majd adják elő a 

történetet 

 Egymás értékelésének előkészítése 

 Az értékelés gyakorlása 

A gyerekek az értékelő lapok segítségével megfogalmazzák véleményüket az egyes 

szereplők játékáról. 

 A teljes történet előadása 
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 A folyékony beszéd gyakorlása 

A történet előadása képekkel és bábokkal úgy, hogy egyszerre,az egész osztály részt 

vesz benne. 

Gyakorlás 

 Házi feladat 

 Szövegtanulás 

A gyerekek megkapják a teljes mese szövegét részekre osztva, mindenki egy-egy kis részt 

otthoni tanulásra. 

Szorgalmi feladat otthon mézeskalács készítése 

6. óra 

A történet bemutatása a párhuzamos osztályban 

A képességfejlesztés fókuszai: 

 Az együttműködési képességek fejlesztése egy történet eljátszásán keresztül 

 A magabiztosság fejlesztése szerepjáték segítségével 

 A másokra való odafigyelés képességének fejlesztése a szerepjáték alatt 

 Fedezzék fel az idegen nyelv valódi információhordozó szerepét azáltal, hogy olyan 

nézőknek mutatják be a mesét, akik előtte nem ismerték azt 

Fő tevékenységek: 

 A színpad berendezése 

 A történet többszöri elpróbálása 

 A történet eljátszása az elkészült bábok és a képek segítségével egy másik osztály 

tanulói előtt 

Nyelvi elemek: 

 A mese teljes szövege 

Eszközök, segédanyagok: 

 Gingerbread man bábok 

 A szereplők bábui 

 Képek a történet elmeséléséhez 
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Az óra menete: 

 Az óra elején a gyerekekkel közösen berendezzük a színpadot. 

 Az együttműködés képességének fejlesztése 

 Munkafolyamat szervezése 

 A történetet többször elpróbáljuk a mozgások gyakorlásával, minden esetben a 

kellékekkel együtt. 

 A folyékony beszéd gyakorlása 

 A „színpadi mozgások” gyakorlása 

 A másik osztály meghívása 

 A kulturált viselkedés gyakorlása 

Az osztályból kiválasztunk két küldöttet, akik udvariasan meghívják a másik osztályt 

az előadásra. 

 A történet előadása 

 Szerepjáték gyakorlása 

 Interperszonális kommunikáció gyakorlása 

 Figyelemösszpontosítás gyakorlása 

A történet előadása a bábok és a képek segítségével a másik osztály tanulói számára. A 

nézők jelenléte nagyobb odafigyelést kíván a gyerekektől, és persze jobban is 

izgulnak, mintha csak a saját osztály előtt kellene bemutatni a produkciót. 

 Visszajelzések:  

a másik osztály tanulóitól 

a szereplő gyerekektől 

tanári értékelés 

7. óra 

Mesekönyv készítése a történethez 

A képességfejlesztés fókuszai: 

 A tanulók szókincsének fejlesztése 

 A beszélt és az írott nyelv kapcsolatának felfedezésére szolgáló képességek fejlesztése 

 Esztétikai érzék fejlesztése 

 A másokra való odafigyelés képességének fejlesztése 

 Az elvégzendő munka lépéseinek megtervezésére való képesség fejlesztése 

 Az elvégzendő munka arányos felosztására való képesség fejlesztése 

Fő tevékenységek: 

 Feladatok felosztása 

 A mesekönyv elkészítése 
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Nyelvi elemek: 

 Utasítások, udvarias felszólítások, kérések gyakorlása 

Eszközök, segédanyagok: 

 Olló, ragasztó, színes ceruza, papír 

 A történet képei 

Az óra menete: 

A tanulók továbbra is a project megvalósítása során megszokott csoportjaikban dolgoznak. 

 A feladat menetének megbeszélése 

 Logikus sorrend felállításának gyakorlása 

 Szókincsbővítés, gyakorlás 

A gyerekek a tanár segítségével pontokba szedik az elvégzendő munka menetét, 

sorrendjét. 

Felidézik azokat az angol utasításokat, amelyek a munka során segítségükre lehetnek. 

 A tanulók kiosztják az elvégzendő feladatokat a csoport tagjai között. 

 A feladatok arányos felosztására való képesség gyakorlása 

 A hatékony munkavégzés gyakorlása 

A feladatok tanulmányozása után azok egymás közötti, nagyjából egyenlő felosztása a 

hatékony munkavégzés érdekében. 

 Az eszközök kiosztása 

 A mesekönyv lapjainak elkészítése folyamatos ellenőrzés, visszajelzés mellett 

 Az esztétikai érzék fejlesztése 

 Csoportban való együttműködés fejlesztése 

A gyerekek elkészítik a mesekönyv lapjait kivágással, színezéssel, másolással, 

ragasztással. Közben folyamatosan ellenőrzik egymás munkáját, tanácsokkal segítenek 

egymásnak. 

 Az elkészült munka értékelése: 

 Önértékelés fejlesztése 

 Másokra való odafigyelés képességének fejlesztése 

A csoportok önértékelése 

A csoportok értékelik a többi csoport munkáját 

Tanári érékelés 
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8. óra 

Az elmúlt hét óra során elvégzett munka értékelése 

A képességfejlesztés fókuszai: 

 A tanulók reális önértékelésének fejlesztése 

 A tanulók tudják mások munkáját is reálisan értékelni 

 A tanulók legyenek képesek elfogadni mások véleményét a saját munkájukkal 

kapcsolatban 

 Legyenek képesek a negatív vélemény nem bántó megfogalmazására 

 A kulturált vitára való képesség fejlesztése 

Fő tevékenységek: 

 A tanulók értékelik egymás munkáját szóban és írásban 

 A tanár értékeli az elvégzett munkát  

Eszközök, segédanyagok: 

Lapok egymás munkájának értékeléséhez 

Az óra menete: 

 A tanulók megnézik az elkészült munkadarabokat: 

 Mások munkájára való odafigyelés képességének fejlesztése 

 Mások munkájának tisztelete 

A bábok és a mesekönyv tanulmányozása közösen és igény szerint egyénileg is. 

 Az elkészült munkadarabok segítségével először a csoportokon belül értékelik egymás 

munkáját.  

 Egymás munkájának értékelése 

 Önértékelés 

A tanulók a saját csoportjukon belül megbeszélik a véleményüket a többiek elvégzett 

munkájával és a saját munkájukkal kapcsolatban. 

 A véleményüket röviden meg is fogalmazzák a lapok segítségével. 

A vélemények megfogalmazása írásban (magyarul). 

 A vélemények osztályszintű megvitatása 

 Mások véleményének elfogadása 

 Saját vélemény indoklása 

 Esetleges viták kulturált lebonyolítása 

Az írásban megfogalmazott véleményeket a csoportok szóvivői ismertetik az 

osztállyal, az osztály reagál azokra. 

 A tanár véleménye:  
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 Az órák hangulatáról 

 A csoportok munkájáról 

 Az elkészült munkadarabokkal kapcsolatban 

 Az előadásról   

A tapasztalatok összegzése 

A „The Gingerbread Man”(A mézeskalács ember) című modul projekt módszerrel való 

feldolgozása sok új lehetőséget, élményt tartogatott a gyerekek számára: 

 kipróbálhatták magukat állandó csoportokban való munkálkodás közben 

 megtapasztalhatták az együttműködés fontosságát 

 fejleszthették a kézügyességüket 

 rengeteg új szóval gyarapodott a szókincsük 

 új játékokat ismerhettek meg 

 kipróbálhatták a rátermettségüket szerepjáték során 

 megmutathatták tudásukat osztálykereteken kívül is 

 megismerkedhettek egy számukra eddig teljesen ismeretlen angol gyermekirodalmi 

művel 

Eddig az alacsony óraszám miatt csak maximum két órán keresztül dolgoztak azonos 

csoportokban, de most a projekt feldolgozása során megtartottuk az első órán kialakult 

csoportokat. 

A tapasztalatok szerint az állandó csoportok segítségével jobban megismerhették egymás 

képességeit, ami hasznosnak bizonyult azon feladatoknál, ahol fel kellett osztani a 

munkafolyamatokat egymás között. 

Egyébként saját értékelésük szerint a többségnek ugyanúgy tetszettek a csoportmunkák, mint 

azok, amelyeket párokban oldottak meg. 

Az együttműködés fontosságát más jellegű, témájú angolórákon is próbáljuk hangsúlyozni, de 

itt azonnal láthatták, hogy milyen következményekkel jár, ha az adott feladat megoldásához 

nem megfelelő hatékonysággal fognak hozzá.  

A következő esetekre volt példa: 

 nem jól osztották be az időt 

 nem megfelelően osztották ki a munkát egymás között 

 volt, aki mindent maga akart csinálni 

 elhúzódó viták a feladatok elvégzésével kapcsolatban 

Ezek a problémák mind azt eredményezték, hogy nem készültek el időben a feladattal és 

például a félig kész bábuval vettek részt a szerepjátékban. 

A problémákat igyekeztünk megbeszélni az órák után, ha erre volt lehetőség, és a project 

végén, a mesekönyv elkészítésénél már minden csapat időben elkészült. 

A kézügyességük fejlesztésére is rengeteg lehetőség adódott a mese kellékeinek elkészítése 

során. Természetesen ezeket a feladatokat is különböző szinten oldották meg, ki-ki a maga 
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módján, de fontos volt, hogy segítették egymást tanácsaikkal vagy konkrét munkával is. Így 

az elkészült munkadarabok minden esetben használhatóak voltak a történet elmesélése, 

eljátszása során. 

A projekt sok új szót tartogatott a gyermekek számára, amelyek olyan természetességgel 

épültek a tananyagba, hogy észre sem vették, hogy megtanulták őket. Ezeket a játékok illetve 

az állandóan ismétlődő mondatok olvasása, eljátszása során könnyedén elsajátíthatták. 

A projekt egyik legjobb vonása, hogy sok új játékot tartalmaz, amelyek nagy népszerűségnek 

örvendtek a gyerekek körében. Az összes, a modulban szereplő játékot a gyerekek szívesen, 

igazi lelkesedéssel játszották.  

Az alsós évfolyamokon a nyelvoktatás elsődleges szempontja, hogy megszerettessük a 

gyerekekkel az adott idegen nyelvet Ezen modul játékos feladatai tökéletesen megfeleltek 

ennek a célkitűzésnek. 

A szerepjáték nem ismeretlen számukra, hiszen az órák során rengetegszer nyílik lehetőség 

mini párbeszédek, illetve rövid történetek előadására, de ekkora terjedelmű mese előadását 

még nem rendezhettük meg. Nagy lelkesedéssel, sok jó ötlettel segítették a végleges 

„színdarab” kialakulását. 

Mint azt már az előző pontban említettem, a szerepjáték az eddigi óráink során is hangsúlyos 

szerepet kapott, de arra még soha nem volt lehetőségük a tanulóknak, - vagyis inkább még 

sohasem kerestük az alkalmat arra-, hogy egy másik osztály előtt is bizonyíthassák 

rátermettségüket. A bemutató jól sikerült, bár a gyerekek utólagos értékelése szerint nem 

mindegyikük érezte jól magát az adott helyzetben. 

Végül meg kell említenünk azt is, hogy a gyerekek a modul feldolgozása során 

megismerkedhettek egy mindannyiuk számára új, angol gyermekirodalmi művel, ami 

remélhetőleg felkeltette az érdeklődésüket más, hasonló mesék olvasása iránt. 

Mindent összevetve a modul feldolgozása sikeresnek mondható, mert amellett, hogy a 

gyerekek tudása sokat gyarapodott, rengeteg új élményre és tapasztalatra tehettek szert, 

amelyek a további tanulmányaik során biztosan a hasznukra válnak. 

 


