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1. Idegen nyelv – Angol nyelv 
 

Helyi tantervi óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

3. évfolyam 2 óra 72 óra 

4. évfolyam 3 óra  108 óra 

 

 
 

Témakör/fejleszt

ési feladatok 

3. 

évf. 

72 

óra 

4. évf.  

108 óra 

Család 7 
óra 

10 óra 

Otthon 8 
óra 

12 óra 

Étkezés 8 
óra 

11 óra 

Évszakok-időjárás 

 

8 óra 

 

12 óra 

 

Öltözködés 8 óra 9 óra 

Sport 

 

8 óra 8 óra 

 

Szabadidő 8 

óra 
11 óra 

Iskola, barátok 8 óra 

 

12 óra 

 

Ünnepek, 

hagyományok 

4 óra 8 óra 

Természet-állatok 8 

óra 
8+1 óra 

Fantázia és valóság 5 
óra 

5+1 óra 
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Helyi tantervünkben a kerettanterv által előírt kötelező órák mellé a szabadon tervezhető órakeretből a 3. 

évfolyamon 2 órát, a 4. évfolyamon 1 órát használtunk fel az idegen nyelv tanításhoz az idegen nyelv 

tanulás előkészítése, a tananyag elsajátítása, gyakorlása céljából. 

 

3.évfolyam 

Éves óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

 

 

Témakörök/ fejlesztési célok Helyi tantervi 

óraszám 

Kapcsolódási 

pontok 

Család 

Én és a családom, személyes 

bemutatkozás, családtagok bemutatása 

I’m.. I’m from... This is my father/mother... 

Személlyel kapcsolatos kérdésekre 

válaszadás Who are they? Have you got a 

bother/sister? Más személyekkel kapcsolatos 

adatgyűjtés Üdvözlések 

Hello. Good morning... 

7 Környezetismere

t: együttélés a 

családban. 

Otthon 

Otthonom, szűkebb környezetem 

There is a kitchen... in the bedroom... cooking... 

Kedvenc játékaim 

Lakóhelyem, tágabb környezetem 

I’m from... 

8 Környezetismeret: 

lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: 

tájékozódás a 

térben, halmazok. 

Étkezés 

Napi étkezések 

breakfast/lunch... What’s for dinner? 

Kedvenc ételeim, italaim 

I like... 

Egészséges táplálkozás 

8 Környezetismeret: 

az ember 

megismerése és 

egészsége: 

tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: 

halmazok, 

állítások 

igazságának 

eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 
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Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok 

Spring, summer... January, February... 

A hét napjai és napszakok 

On Monday/Tuesday... in the morning... 

Az óra 

It’s ... o’clock. 

Időjárás 

It’s raining/snowing... 

8 Környezetismeret: 

az idő mérése, az idő 

kifejezése a 

mindennapi 

kommunikációban; 

a napszakok, az 

évszakok 

váltakozása. 

 

Matematika: 

számok írása, 

olvasása, 

állítások 

igazságának 

eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok 

In winter... I’m wearing... 

Kedvenc ruháim 

blue jeans, a pink top... 

8 Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: 

egészséges életmód - 

öltözködés. 

 

Matematik

a: 

halmazok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk, iskolai berendezések, 

8 Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

felszerelések, helyük 

meghatározása Where is the...? It’s 

in/on/next to... Tantárgyaim, 

órarend 

My timetable, my teacher... 

Véleménynyilvánítás 

I like... I don’t like... It’s good/bad. 

Tanórai tevékenységek 

A test/a boardgame... Listen/Write/Read... 

Osztálytársaim, barátaim 

Személyes információk megnevezése, 

néhány tulajdonsággal történő bemutatás 

...is my good friend. He/She is in my class. 

 iskolai közösségek. 

 

Matematika: 

tájékozódás a 

térben, halmazok. 



 

6 

 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

...playing computer games/basketball/boargames... 

Vásárlás, bevásárló cédula, mértékek, mennyiségek 

Can I have a...? Please. How much is it? 

8 Ének-zene: 

zenehallgatás. 

 

Vizuális kultúra: 

kreatív alkotások. 

Természet, állatok 

Kisállatok, kedvenc állataim 

I’ve got a dog/two cats... My pets... 

Állatok a ház körül, vadon élő és állatkerti állatok 

They are horses/hens... At the zoo... 

8 Környezetismer

et: élőlények 

csoportosítása 

élőhely, 

táplálkozási mód, 

egyéb 

tulajdonságok 

szerint; változatos 

élővilág. 

  Matematika: 

halmazok, 

adatgyűjtés, 

adatok 

lejegyzése. 

Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim: születésnapom 

My birthday is on... 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában 

Christmas, Easter, Halloween 

4 Környezetismer

et: ünnepek, 

hagyományok. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyveim 

Goldilocks and the three bears, The three 

billygoats... 

Képzeletem világa 

Circus, a magic box... 

5 Dráma és tánc: 

dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: 

képzeletem világa. 

 Nyelvtani tartalmak, fogalomkörök: 
- have got/has got 

- Present Continuous and Present Simple 

- can, can’t 

. there is/are 

- numbers 1-100 

- singular and plural nouns 
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4.évfolyam 

Éves óraszám: 108 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

 

 

Fejleszté

si 

egysé

g 

 

Hallott szöveg 

értése 

 

Előzetes tudás 

Az 1-3. évfolyam során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló 
természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló követi az egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, 

nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári 

utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid 

mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, 

fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 
A fejlesztés 
tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése (pl. osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat). 

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, 

manuális tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, 

szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték). 

Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és 

kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb 

KER szintben nem megadható. 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a 

célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az 

egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid 

szövegek lényegét. 

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot 

önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, 

rövid szövegeket alkot. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei a 

harmadik 

évfolyam végén 
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környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve 

válaszok). 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével. 

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, 

képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb 

támaszkodás a szövegértés során. 

A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az 

anyanyelv (játékos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és 

történetek, kisfilmek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó 

anyagok, tanárral, 

tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 
Fejlesztési 
egység 

Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális 

kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes 

kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót 

igénylő tevékenységekben. 

Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, 

szükség szerint nonverbális elemekkel támogatva. 

Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, 

illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi 

eszközökkel reagálni. 

A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival 

a tanult témákról. 

Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció 

és beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés 

tartalma 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, 

tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, 

azaz egy-egy szóval, rövid mondattal. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás 

egyszavas válaszokkal, cselekvéssel. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések 

feltevése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 
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Fejleszté

si 

egysé

g 

 

Összefüggő 

beszéd 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 
tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

 

 

A 

tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket. 

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, 

tanári segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, 

nonverbális elemekkel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció 

és beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés 
tartalma 

Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. 

zenei kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők 

vagy 

tanárok részére. 

Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek 

segítségével vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, 

felkészülés után. 

Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, 

fordulatokat tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli 

bemutatása). 

Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy 

önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 

hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy 

mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid 

történetek, cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 
Fejlesztési 
egység 

Olvasott szöveg 
értése 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, személyes és szociális 

kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes 

Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; 

nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való 

bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, 

kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 
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kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult 

idegen nyelven történő olvasás közötti különbségeket. 

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, 

valamint tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után 

az önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi 

tevékenységekbe. Követi az ismert témákról elhangzó szöveg 

írott változatát. 
Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen 

forrásban. Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás 

élményét. 

A fejlesztés 
tartalma 

Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi 

tárgyak felcímkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból 

mondatvariációk összeállítása). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok 

eljátszása, elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, 

párbeszédek). Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába 

az ismert szavak használatával. 

Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, 

jókívánságok, osztálytermi utasítások). 

Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények, 

képeskönyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák, 

ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, 

animációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 

 

 

Fejleszté

si 

egysé

g 

 

Íráskészsé

g 

 

Előzet

es 

tudá

s 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 
tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 



 

11 

 

 

A 

tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven 

történő írás közötti különbségeket. 

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid szavakat, 

mondatokat. 
Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

A fejlesztés 
tartalma 

 
 

 

Témakörök/fejlesztési célok 

Helyi tantervi 

óraszám 

97+11=108 

óra 

Kapcsolódás

i pontok 

Család 

Én és a családom 

Személyes bemutatkozás, családtagok 

bemutatása Személlyel kapcsolatos kérdésekre 

válaszadás 

Más személyekkel kapcsolatos 

adatgyűjtés Üdvözlések. 

9+1óra Környezetismere

t: együttélés a 

családban. 

Otthon 

Otthonom, szűkebb környezetem 

A ház, lakás helyiségeinek 

megnevezése, bemutatása 

Berendezési tárgyak, helyiségekhez 

kapcsolódó tevékenységek 

Kedvenc játékaim 

Lakóhelyem, tágabb környezetem 

Közlekedési eszközök, azok 

tulajdonságai, használata 

11+1óra Környezetismeret: 

lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: 

tájékozódás a 

térben, halmazok. 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, 

szókereső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén 

(pl. képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek 

felcímkézése, üzenőfal létrehozása). 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, 

kiskönyv összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű 

társasjáték tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való 

önálló alkotása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és 

rövid szövegek szintjén. 
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Étkezés 

Napi étkezések 

Kedvenc ételeim, 

italaim Egészséges 

táplálkozás 

10+1 óra Környezetismeret: 

az ember 

megismerése és 

egészsége: 

tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

  Matematika: 

  halmazok, 

állítások 

igazságának 

eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok 

Évszakokhoz kapcsolódó 

tevékenységek A hét napjai és 

napszakok 

Az óra 

Időjárá

s 

Számok 1-1000-ig 

Dátum, tájékozódás a naptárban 

11+1 óra Környezetismeret: 

az idő mérése, az idő 

kifejezése a 

mindennapi 

kommunikációban; 

a napszakok, az 

évszakok 

váltakozása. 

  Matematika: 

számok írása, 

olvasása, 

állítások 

igazságának 

eldöntése, 

tapasztalati adatok 

lejegyzése, 

táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok 

Ruhadarabok 

tulajdonságai Kedvenc 

ruháim 

8+1 óra Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: 

egészséges életmód - 

öltözködés. 

  Matematik

a: 

halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás 

Testrészek 

tulajdonságai Kedvenc 

7+1 óra Környezetismere

t: testrészek, 

egészségvédele

m. 
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sportom 

  Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk 

Iskolai berendezések, felszerelések, 

helyük meghatározása 

Tantárgyaim, 

órarendem 

Véleménynyilvánítás 

Tanórai tevékenységek 

Osztálytársaim, 

barátaim 

Bemutatás személyes információk megnevezése, 

néhány tulajdonsággal történő bemutatás 

11+1 óra Környezetismeret: 

baráti 

kapcsolatok, 

iskolai 

közösségek. 

 

Matematika: 

tájékozódás a 

térben, halmazok. 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. Napirend 

Vásárlás – ruházat méretének, árának megnevezése 

Élelmiszerek vásárlása, mennyisége, tulajdonsága 

10+1 óra Ének-zene: 

zenehallgatás. 

 

Vizuális kultúra: 

kreatív alkotások. 

Természet, állatok 

Kisállatok, kedvenc 

állataim Állatok a ház körül 

Vadon élő és állatkerti állatok 

Állatok testrészeinek, 

lakóhelyének, tevékenységeinek 

megnevezése 

Állatok bemutatása alapvető tulajdonságokkal 

8+1 óra Környezetismere

t: élőlények 

csoportosítása 

élőhely, 

táplálkozási mód, 

egyéb 

tulajdonságok 

szerint; változatos 

élővilág. 

  Matematika: 

halmazok, 

adatgyűjtés, 

adatok 

lejegyzése. 

Ünnepek és hagyományok 

Az én ünnepeim 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában 

7+1 óra Környezetismeret: 

ünnepek, 

hagyományo

k. 
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Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyveim. 

Mesealakok, hozzájuk kapcsolódó 

jellemző tevékenységek 

Képtörténet. 

Képzeletem 

világa 

5+1 óra Dráma és tánc: 

dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: 

képzeletem világa. 

 

 

TARTALMAK 

a) Kommunikációs szándékok 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és 
válasz 

Köszönés Good morning. Hello Tom. Hi! 
Hello, how are you? 

Good morning. Hello Mary. 
Hi! 
Very well, thank you. 

Elköszönés Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Bye! 

Bemutatkozás My name is… Hello. Hi! 

Köszönet és arra reagálás Thank you very much. No problem. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejeződésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és 
válasz 

Tetszés, nemtetszés Do you like it? I like it. I don’t like it. 

Yes, I do. No, I don’t. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés és 

válasz 

Dolgok, 

személyek 

megnevezése 

What is it? 
Who’s that? 

It’s… 

Információkérés 

 
Információadás 

How old are 

you? Where is 

he? 
What is she doing? 

I’m ten. 

He is in the classroom. 
She is sleeping. 

Igenlő vagy nemleges válasz Where is it? I don’t know. 

 

b) Fogalomkörök 

 

Fogalomkörö
k 

Nyelvi kifejezések 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség Present forms of verb 

’be’ 

I’m a boy. Are you… ? 

Kérés, felszólítás 
kifejezése 

 Imperatives Sit down, please. 
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Birtoklás kifejezése  Possessive adjectives 

Present forms of ’have 

got’ 

My book… 

I’ve got a 

cat. 

Have you got…? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás 
 Where? 

Here / there; left / 

right In, on, under 

Időbeli viszonyok   What time is it? 
It’s 9 o’clock. 

Mennyiségi viszonyok  Singular/plural forms 
Cardinal numbers 

How many…? 
1–20 (20–100) 

Minőségi viszonyok   It’s big/small. 

What colour is 

it? It’s 

red/blue… 
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A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén: 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

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

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

• megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló 

kérdéseket és kijelentéseket; 

• felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes 

ezekből a lehetséges tartalomra következtetni. 

 

Beszédkészség 

Szóbeli interakció 

A tanuló 

• aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevékenységekben; 

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

• tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett 

kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni; 

• minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a tanult témákról; 

• részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában; 

• törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására. 

 

Összefüggő beszéd 

A tanuló 

• elmond rövid, egyszerű szövegeket; 

• társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel; 

• számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 
eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemekkel támogatva; 

• bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel; 

KER szintben nem megadható. 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a 

célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az 

egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid 

szövegek lényegét. 

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot 

önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, 

rövid szövegeket alkot. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 4. 

évfolyam végén 
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• törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására. 

 

Olvasott szöveg 

értése A tanuló 

• észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás 
közötti különbségeket; 

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

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

• bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe; 

• követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát; 

• felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen 

forrásban; megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás 

élményét. 

 

Íráskészség 

A tanuló 

• észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás 

közötti különbségeket; 

• ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

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

• bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe 

 

 

7-8. (FELSŐ TAGOZAT) 

Óraszámok évfolyamokra lebontva 

 

 

 

Évfolyam 

 

7. 

 

8. 

 

Heti óraszám 

 

4 

 

4 

 

Éves 

óraszám 

 

144 

 

144 

 

Az éves óraszám szabadon felhasználható 10% -ában a következő tevékenységeket végezzük: 

- Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való kiegészítés 

(saját iskolám, hazám és célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

- Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelően 

- Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése 

egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

- Kompetencia fejlesztő feladatok megoldása 

- Dalok tanulása 



 

18 

 

 

Helyi tantervünkben a kerettanterv által előírt kötelező órák mellé a szabadon tervezhető 

órakeretből a 7-8. évfolyamon 1 órát használtunk fel az idegen nyelv tanításhoz, az idegen nyelv 

tanulás előkészítése, a tananyag elsajátítása, gyakorlása céljából. 

 

7. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) 

megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” 

nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi 

keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos 

feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában 

vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható 

nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött 

a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának 

szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A 

feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt 

összevetni a magyarra l. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat 

adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első 

lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban 

történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, 

önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás 

tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és 

technikai kompetencia, valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség 

fejlesztésével. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes   módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre 

több autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. 

Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan 
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továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben 

előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani 

jelenségek. A helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket 

ők maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló 

javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi 

input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a 

pozitív tanári visszajelzésnek. 

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és 

az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási 

kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, 

kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, 

amelyeket a tanulók 

megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi 

számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet. 

 

Fejlesztési 

egység 

Hallott szöveg 

értése 

 

Előzetes 

tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, 

rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 



 

20 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az osztálytermi   tevékenységekhez kapcsolódó tanári 

utasítások megértése; az ismert témákhoz kapcsolódó 

egyszerű kérdések és kijelentések megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, 

szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés 

a szövegek témájára, tartalmára; 

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben 

a megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 
alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; 

következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra 

vonatkozóan; 

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, 

változatos feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a 

beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat 

megismételve beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési 

egység 

Szóbeli 

interakció 

 

Előzetes 

tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszéd- fordulatokkal folytatott kommunikáció. 
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A tematikai egység 

nevelési- 

fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszéd- fordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid 

párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 

használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 

megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra 

és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz 

kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, 

felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán 

kommunikálás célnyelvi beszélőkkel. 

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése 

és alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) 

való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, 

véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési 

egység 

Összefüggő 

beszéd 

Előzetes 

tudás 

A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek 

elmondása. 

 

 

 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről; 
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A tematikai egység 

nevelési- 

fejlesztési céljai 

munkája bemutatása egyszerű nyelvi 

eszközökkel; rövid, egyszerű történetek 

mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; egyszerű nyelvtani szerkezetek és 

mondatfajták használata; 

a szavak,  szócsoportok,  egyszerű  cselekvések, történések  
összekapcsolása 
lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 

összefüggések kifejezése; a megértést segítő 

legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 
beszédtempó alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg 

elmondása ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű 

nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos 

alkalmazásával. Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös 

plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a 

célnyelvi normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói 

munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési 

egység 

Olvasott szöveg 

értése 

 

Előzetes 

tudás 

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű 

olvasott szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai 

egység 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 
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az  érdeklődés  fokozása   a   célnyelvi  kultúrába  tartozó  
irodalmi,  művészeti 
alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek 

megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, 

prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, 

bejegyzések megértése. Egyszerű használati utasítások, instrukciók 

megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, 

versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, 

hirdetések, plakátok, hagyományos é s elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, 

egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

Fejlesztési 

egység 

Íráskészség 

 

Előzetes 

tudás 

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok 

írása; mintát követve különböző műfajú és a tanulók 

életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása  a közvetlen környezettel 

kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése   egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek 

írására az őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és 

stílusjegyeinek felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcs 

olatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs   céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 
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Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, 

dalszöveg, rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, 

azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját 

írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy 

SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

TÉMAKÖRÖK TEMATIKUS BONTÁSA A 7. ÉVFOLYAMON 

Az 5-6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozzuk és bővítjük, ezért az új témák 

mellett ezek is szerepelnek a táblázatban. 

 

Tém

akör 

Kapcsolódási 

pont 

Én és a családom: családfa; 

foglalkozások; családi ünnepek 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: család és 

lakóhely, hétköznapok, ünnepek. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

Földünk és a Világűr Földrajz 

Utazás: utazási előkészületek; 

közlekedési eszközök. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

Utazás – 

London 

Tájékozódá

s 

Történelem, földrajz 

Szabadidő, tevékenységek és 

szórakozás: sport az iskolában és az 

iskolán kívül; tévé, film, videó, 

számítógép és olvasás. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Egészség, az egészséges életmód Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: étrend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

 

Témakörök 

 

Kapcsolódó 

nyelvtani 

fogalomkö

Kapcsolódó 

kommuniká

ciós 

fogalomkör

 

óras

zám 



 

25 

 

r ök 

Az életem - Család 

Én és a családom. 

Családtagok 

bemutatása. 

Családom múltja, 

gyökereim. 

Családi események, 

közös programok. 

Családi ünnepek. 

• Past Simple 

• Regular and 

irregular verbs 

• Questions 

My new 

home My 

family 

Talking about your life 

Talking about your 

weekend What did you 

do last 

weekend? 

„so” and „because” 
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óra 

Földünk és a 

Világűr, A Jövő 

A naprendszer és a 

bolygók. A Nap és a 

csillagok. 

Utazások az űrben. 

Feltalálók   és 

találmányok. A jövő 

technikai vívmányai. 

Utazás a jövőbe. 

• „will” for the 

future 

• „will” 

for the 

decision

s 

The future in 

space Your 

future 

About the 

future Your 

predictions 

People’s 

predictions 
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óra 

Utazás, Nyaralás -

Idő 

• Past 

Continuous: 

What were they 

doing? 

24 

óra 

Vakáció, nyaralás. 

Utazás belföldön és 

külföldön. 

affirmative, 

negative, 

questions and 

short answers 

• Past 

Continuous 

and Past 

Simple 

What was in the 

picture? My 

friends 

Experiences 
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Utazás -London 

London történelme, 

látnivalói, 

nevezetességei és 

híres személyei. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, 

útbaigazítás. 

Látnivalók, 

nevezetességek a 

lakóhelyemen. 

Híres városok és 

nevezetessé- geik. 

• Articles: 

„the” with 

places 

• „the”, „a/an” 

A trip to London 

Asking for and giving 

directions 

Visiting London 

Using 

pronouns and 

possessive 

adjectives 

My town 
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óra 

Szabadidő 

Tevékenységek, 

élmények, ta- 

pasztalatok 

Környezetünk 

védelme 

Present Perfect 

questions, ever-

never 

Talking about 

what you/people 

have done 

Reading and 

making 

interviews 
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óra 

 

Egészséges életmód 

Betegségek és 

megelőzésük 

should/shouldn’t 

must/mustn’t/don’t 

have to 

Talking about 

problems Giving 

advice 

School rules 
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óra 

Összesen 144 

óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló 

magasab

b 

évfolyam

ra 

lépésének 
feltételei 

A2 szinthez közelítő nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

- megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, 

kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből fontos információt kiszűri; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban 

megfogalmazott szöveg lényegét megért; 

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkezteti. 

 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre 
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mondatokban válaszol; 

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

- kérdéseket tesz fel; 

- megértési probléma esetén segítséget kér; 

- beszélgetést kezdeményez, befejez. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról 

és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; 

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek 

segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról. 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget 

diktálás után leír; 

- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő 

szöveget ír. 

 

8.évfolyam 

 

A 8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás 

területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén 

további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, 

valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével. 
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A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A   tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. 

A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a tanulók 

érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az újonnan 

feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi területeinek 

tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, 

árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, 

és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, 

amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók 

változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok 

keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, 

amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása 

lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék 

nyelvtudásukat. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet. 

 
TÉMAKÖRÖK TEMATIKUS BONTÁSA A 8. ÉVFOLYAMON 

Az 5-6-7. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozzuk és bővítjük, ezért az új témák mellett 

ezek is szerepelnek a táblázatban. 
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Téma

kör 

óras

zám 

1. Otthonom 12 

2. Szabadidő 12 

3. Híres emberek a múltból 10 

4. Városok, épületek 12 

5. Környezetünk védelme 12 

  6. Földünk és a világűr 10 

7. Fantázia és valóság 10 

8. Ember és természet-veszélyeztetett állatok 10 

9. Utazás, pihenés 11 

10. Öltözködés, divat 10 

11.Média, kommunikáció 10 

12. Egészséges életmód: testedzés, táplálkozás 15 

  13. Művészetek, szórakozás 10 

Összesen 144 

 

 

Témakörök a 8. évfolyam 

számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

OTTHONOM Történelem, társadalmi ismeretek: 

család és lakóhely 

SZABADIDŐ 

Szórakozás, mozi, 

zene, divat Szabadidő 

eltöltése 

Erkölcstan: társas 

kapcsolatok, illemtan Ének-

zene, zenei ismeretek 

HÍRES EMBEREK A MÚLTBÓL Történelem, földrajz 

VÁROSOK, ÉPÜLETEK Földrajz 

Országismeret 

Tájékozódás a 

térképen 

KÖRNYEZETÜNK VÉDELM E Biológia 

FÖLDÜNK ÉS A VILÁGŰR Földrajz 

FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG Irodalom, művészetek 

EMBER ÉS TERMÉSZET 

Veszélyes foglalkozások 

Veszélyeztetett 

állatok 

Környezetvédele

m 

Természetismeret: természeti 

képződmények; Tájékozódás az 

erdőben 

Biológia: védett fajok 

UTAZÁS, PIHENÉS Erkölcstan: 

szokások 
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Gazdasági 

ismeretek 

ÖLTÖZKÖDÉS, DIVAT Márkák, boltok 

Az időjáráshoz és az 

alkalomhoz illő 

öltözködés; 

Erkölcstan: szokások 

Gazdasági ismeretek 

Márkák, boltok 

Az időjáráshoz és az alkalomhoz illő 
öltözködés 

MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ 

Karrier, hírnév, a munka világa 

Médiaismeret: 

Tudatos 

médiahasználat; 

Televízió, 

sikerfilmek 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

Testmozgás 

Táplálkozás 

Testnevelés 

Életvitel és gyakorlat: 

Egészséges életmód 

Egészséges és egészségtelen ételek 

MŰVÉSZETEK, SZÓRAKOZÁS Rajz, Ének, Irodalom 

 

 

 

 

A tanuló 

magasab

b 

évfolyam

ra 

lépésének 

feltételei 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját 

magáról és közvetlen környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról. 

 

FÜGGELÉK 

 

Az alábbi táblázatok az A2 KER-szinthez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs 

eszközöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár), valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi 

példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a 

kommunikációs eszközök és a fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, 

a korábbi szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel 

szerepelnek. 

A kommunikációs   eszközök csoportosítása a következő: 

- A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

- Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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- Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 

- Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs   eszközök 

- A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs   eszközök 

- Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

- Cselekvés, történés, létezés 

- Birtoklás 

- Térbeli viszonyok 

- Időbeli viszonyok 

- Mennyiségi viszonyok 

- Minőségi viszonyok 

- Logikai viszonyok 

 

Kommunikációs eszközök A2 

 

1.     Társadalmi   érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 KEZDEMÉNYEZÉS ÉS VÁLASZ 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you 

do? Good 

morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are 

you? Hi! 

How do you 

do? Good 

morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés Goodby

e. Bye-

bye! 

Good 

night. 

Take 

care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very 

much. Thanks a lot. 

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are 

welcome. No 

problem. 

n’t mention it. 
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Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy? 

Hel

lo. 

Hi! 

Pleased to meet you. Nice to 
meet 
you. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. 

Much better, thanks. Not 

very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never 

mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! Many happy 

returns (of the day) 

Congratulations! 

Happy Christmas 

/New Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 
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 eight.  

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás 

személyes levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

2.      Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very 

happy. I’m glad to 

hear that. 

I’m so pleased 

that… Good for 

you. 

Congratulations. 

I feel so happy 

for… I’m sorry 

to hear that. 

What a pity. 

Oh, 

no! 

Oh, 

dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think 

of…? Are you 

pleased with…? 

Are you happy 

with…? Are you 

satisfied with…? 

That’s fine/nice/not 

bad. That was 

fine/good/ nice I’m 

quite satisfied 

with… I’m quite 

happy with… I’m 

quite pleased 

with… 

 

It’s not good 

enough. That 

wasn’t very good. 
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Csodálkozás Jane has lost her 

money. Tom is 

twenty. 

This is a book for you. 

How 

come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are  you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

3.   Személyes beállítódás   és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 

Véleménykérés, és 

arra reagálás 

What do you think? How do you 

like it? 

I think it is rather 

strange. I like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your 

opinion? How do 

you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s 

wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my 

boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 

Szükségesség Is that necessarily so?Do I have 

to...? Is it a must? For sure? 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain. 

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, 

személyek 

megnevezése, 

leírása 

What is it? 

What’s it in 

English? What 

is his house 

like? 

It’s…/ That’s…/ It’s 

a kind of…/It’s used 

for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 
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Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? First she finished 

lunch, then she phoned 

her friend and finally 

they all met at the 

cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will 

come? How old do you 

think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. 

She must be 25. 

5.   A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? Yes, sure. Yes, of 

course. 

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange. 

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the 

castle? Sorry, where 

does she live? 

Sorry, what did you 

say his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t 

understand. Could 

you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for 

me? It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 



 

36 

 

Fogalomkör

ök A2 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűsé

g 

Present Simple When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

  Present Perfect 

Simple 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűsé

g 

Past Simple And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

  Past Continuous He was sleeping when he 

came in. 

 Jövőidejűsé

g 

Going to What are you going 

to do on Saturday? 

  Future with Will When will you be fourteen? 

  Present Continuous She is leaving school in June. 

Szenvedő 

szerkezet 

 Present/Past/Fut

ure simple 

It is sung by her. 

It was done by him. 

It will be given to me. 

Feltételes mód 

8. évfolyam 

 1st conditional If I have time I will go to the 

cinema. 

Birtoklás  Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

kifejezése    

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 

their dog 

  Genitive ’s Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatá

rozás 

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

opposite, next to, between, 

… 

Időbeli 

viszonyok 
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 Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What 

time? 

What’s the time? 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago, Tomorrow, next 

week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight. 

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in 

Spain? For one month. 

8. évfolyam  Already, yet, just I havealready read it. He 

has not finished yet. 

She has just entered the rrom. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers first, second… 

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

How many CDs have 

you got? I’ve got a lot 

of/few CDs. 

How much money have 

you got? I’ve got a lot 

of/little money. 

A cup of tea, a piece of 
chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 

Minőség

i 

viszonyo

k 

Hasonlítás Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

 

Irregular 

comparative and 

superlative forms 

of adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

She is the most intelligent 

of all. I’m as tall as you. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it? 

What does it 

look/sound/taste/feel like? 
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Modalitás Képesség 

Engedélykér

és 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing 

permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettsé

g 

Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

8. évfolyam Feltételessé

g 

conditional We’ll stay at home if it rains. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural 

noun 

any+plural 

noun 

Some +singular 

noun Any 

+singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

Demonstrative 

pronouns Indefinite 

pronouns 

A, an, the 

There are some pencils in 

the bag. Have you got any 

sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in 

the vase. There isn’t any 

juice in my glass. 

 

I,  he,  

they… Me, 

him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, 

nobody, everybody 

Függő beszéd 

8. évfolyam 

Jelen időben Reported speech 

with present 

reporting verb 

He says he is tired. 

I don’t know where 

he lives. Tell him to 

stop it. 
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2.Magyar Nyelv és Irodalom 
 

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 meg- értéséhez. 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 helyzetekben. 
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Fejlesztési feladatok és óraszámok    

3-4. évfolyam 

Heti óraszám 3. évfolyamon: 7 óra, éves óraszám: 252 óra 

Heti óraszám 4. évfolyamon: 6 óra, éves óraszám: 216 óra 

 
 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Helyi 

tantervi 

órakeret 

a 
3. 

évfolyamon 

Helyi tantervi 

órakeret         

a 
4. évfolyamon 

1. Beszédkészség, szóbeli 
szöveg- 
alkotás és a megértés fejlesztése 

22 óra 17 óra 

2. Olvasás, az írott szöveg 
megértése 

72 óra 60 óra 

3. Írás, szövegalkotás 

• Az íráshasználat fejlesztése 

• Fogalmazási alapismeretek 

• Szövegalkotási gyakorlatok 

 

20 óra 

12 óra 

20 óra 

 

 

12 óra 

  25 óra 

4. A tanulási képesség fejlesztése 12 óra 15 óra 

5. Anyanyelvi kultúra, 

anyanyelvi ismeretek 

• Nyelvtani és 
nyelvhelyességi ismeretek 

tudatosítása és 
alkalmazása 

• Helyesírási szabályok 

ismerete és alkalmazása 

 

 

35 óra 

 

37 óra 

 

 

22 óra 

 

32 óra 

6. Irodalmi kultúra, irodalmi 
művek értelmezése 

16 óra 25 óra 

7. Az ítélőképesség, az 

erkölcsi, esztétikai és történeti 

érzék fejlesztése 

 

6 óra 

 

8 óra 

 252 216 

Összesen 
252 óra 

Összesen 
216 óra 

 

 

Helyi tantervünkben a kerettanterv által előírt kötelező órák mellé a szabadon tervezhető 

órakeretből 1 órát használtunk fel a 3. évfolyamon a Magyar nyelv és irodalom tanításához a 

tananyag elsajátítása, gyakorlása céljából. 

 



 

41 

 

3.évfolyam 

Heti óraszám: 7 óra 

Éves óraszám:252 óra 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fej- lesztése 

Óraker

et 22 

óra 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid 

vála- szok 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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A helyes beszédlégzés, a 

helyes kiejtés, a 

mondatfonetikai eszkö- zök 

alkalmazása különféle kom- 

munikációs helyzetekben. 

Állandósult szókapcsolatok, 

szó- lások, közmondások, a 

hangzó beszéd, az olvasott 

szövegek ér- 

telmezésekor szavak 

jelentésének, stílusértékének 

megfigyelése. A 

tapasztalatok felhasználása 

szö- vegalkotáskor és 

beszélgetés közben. 

Felolvasáskor, 

szövegmondáskor nonverbális 

eszközök használata a kifejezés 

segítésében. 

Vélemény kulturált 

megfogalma- zása. 

Figyelem a beszélgetőtársra. 

Az üzenet lényegének és 

érzelmi hátterének 

megfigyelése, értéke- lése. 

Több mondatos összefoglaló 

szö- veg alkotása olvasmányok 

tartal- máról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről. 

A tanuló 

− értelmesen és érthetően 

fejezi ki gondolatait; 

−  használja a 

mindennapi 
érintkezésben az 

udvarias nyelvi 
fordulatokat; 

− beszédstílusát 

beszélgető partneréhez 
igazítja; 

− bekapcsolódik csoportos 

be- szélgetésbe, vitába, 

történet- alkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, tevékeny- 

ségekről való 

beszélgetések- be, 

értékelésbe; 

− a közös tevékenységeket 
együttműködő 

magatartással segíti. 

Minden tantárgy: 

ös-- szefüggő 

beszéd, érve- lés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mű- alkotások 

megfigyelé- se, 

jellemzése, értel- 

mezése, értékelése. 

Médiaszövegek 

közötti különbségek 

(pl. tele- víziós 

műsortípusok, 

animációs 

mesefilmek, 

sorozatok) 

felismerése saját 

médiaélmények 

felidézésén, 

megjelení- tésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül. 
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Szóbeli közlések 

tartalmának rövidített 

elmondása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, 

arcjáték, testtartás, térköz, távolságtartás. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Olvasás, az írott szöveg megértése 
Óraker

et 72 

óra 

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

képes- ségfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

ki- alakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szöveg- típusok megismertetése, az értő olvasás kialakítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Életkori sajátosságoknak 

megfe- lelő szépirodalmi, 

dokumentum 

típusú, folyamatos, nem 

folyama- tos, kevert, egyéni, 

közös és tan- könyvi célú 

szövegek megisme- rése, ezek 

megértése. 

Globális és kereső olvasás, 

grafi- kus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkal- mazása a 

hatékonyabb szövegér- tés 

érdekében. 

Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézé- se és megosztása. 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot 

segí- tő technikák ismerete, 

alkalmazá- sa a hatékonyabb 

megértés érde- kében: 

− a szöveg átfutása, 

− az előzetes tudás 

aktiválá- sa, 

− jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának 

az olvasás megkezdése előtt 

való 
tisztázása. 

A tanuló 

− az olvasás terén 

motivált, érdeklődő; 

− ismert tartalmú szöveget 

fo- lyamatosan, kifejezően 
olvas fel felkészülés után; 

− felolvasása értelmező, az 

írás- jelek szerint tagolt; 

− hanglejtése és tempója 
beszé- déhez közelítő; 

− felismeri és javítja a hibáit; 

− az életkorának megfelelő 

té- májú és 

szövegnehézségű ol- 

vasmányt néma olvasás 

útján megért; 

− értelmezi az életkori 
szintjé- nek megfelelő 

szöveg infor- mációit és 
gondolatait; 

− megfelelő nyelvi 

tudatosság- gal 
rendelkezik; 

− ismeri és tanítói 

segítséggel használja a 

tanult olvasási 

stratégiákat. 

Matematika: 

szöveges feladatok. 

 

Környezetismeret: 

ön- álló tanulás, 

szöveg- feldolgozás 

kialakítása. 

 

Erkölcstan: én 

magam; az én 

világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Sze- mélyes 

élmények és 

irodalmi szöveg 

alap- ján képek 

készítése. Kérdések 

megfogal- mazása a 

látott infor- mációra, 

ismeretre, 

élményre 

vonatkozóan. Mesék, 

gyermekiro- dalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összeha- sonlítása, 

feldolgozása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órake

ret 16 

óra 

Előzetes tudás Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

taps- sal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

 
A tematikai 

egy- ség 

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 

megisme- rése. 
Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasmányok témájának 

meg- figyelése, azonos témájú 

szöve- gek összehasonlítása (pl. 

gyerek- alakok és 

gyereksorsok). 

Hasonlóságok és 

különbségek felfedezése 

különféle irodalmi 

közlésformákban. 

Művészi eszközök keresése 

lírai és elbeszélő művekben 

(ritmus, rím, refrén). 

Jellegzetes irodalmi témák, 

motí- vumok (pl. család, 

gyermek, ter- mészet) 

felfedezése olvasmá- nyokban. 

A művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigyelése, a 

tér-idő változása- inak 

felismerése. 

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének 

megállapítá- sa. 

Mesékre jellemző kezdő és 

befe- jező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismeré- se. 

Rövidebb irodalmi 

szövegek (versek, mesék, 

elbeszélések) önálló 

olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, 

jellemzően kortárs magyar és 

európai gyer- mekirodalmi 

alkotás (mesere- gény, ifjúsági 

regény, mesés-, verseskötet) 

elolvasása a tanító 

irányításával. Művek a kortárs 

magyar irodalomból. (Például 

Berg Judit: Rumini; Boldizsár 

Ildikó: Boszorkányos mesék; 

Csukás István: Süsü, a 

sárkány, Pom Pom összes 

meséi, gyerek- versek; Lázár 

Ervin: Szegény 

Dzsoni és Árnika; Kányádi Sán- 

dor, Kovács András Ferenc, 

Sza- bó T. Anna gyermekversei; 

Tóth Krisztina: Londoni 

mackók.) Ritmus-, mozgás- és 

beszédgya- korlatokkal 

A tanuló 

− megnevezi olvasmányai 

szer- zőjét, szereplőit és 

azok tulaj- donságait, 

magyarázza csele- 

kedeteiket; 

− azonosítja a történet idejét 
és helyszínét; a cselekmény 

kez- dő- és végpontját, a 
cselek- 

ményelemek sorrendjét; 

− konkrét esetekben felismeri 

a mesére jellemző 
fordulatokat, 

szókapcsolatokat, mesejel- 

lemzőket; 

− az egyszerű szerkezetű 
me- sék, elbeszélések 

tartalmát 

időrendben, több 

összefüggő mondattal 

mondja el. 

Környezetismeret: 

környezeti, 

természeti, 

környezetvédelmi té- 

májú olvasmányok. 

 

Ének-zene: a 

népdalok szövege 

(kifejező esz- közök, 

nyelvi fordula- tok, 

motívumok, ter- 

mészeti képek). 

 

Vizuális kultúra; drá- 

ma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőesz- közök 

elemzése, al- 

kalmazása. 

Mesék, gyermekiro- 

dalmi alkotások és 

azok animációs, 

filmes adaptációinak 

összeha- sonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí- 

tett adaptációhoz 

kap- csolódó 

élmények 

megjelenítése és fel- 

dolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző média- 

szövegekben 

megjele- nő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értel- mezése konkrét 

média- szövegeken 

keresztül. 

Az 

elbeszélő 

személyéne

k 

azonosítása 
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kombinált koncentrá- ciós és 

memóriafejlesztő gyakor- latok. 
Részvétel csoportos improvizáci- 

különböző egyszerű 

médiaszövegekben 

(pl. animációs 

mesék). 

ós játékokban. 

Olvasmányok szövegének 

repro- dukálása, illusztrálása 

rajzzal, zenével, 

képzőművészeti alkotás- 
sal. 

  

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, 

szólás, találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; 

hasonlat, 
ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az íráshasználat fejlesztése Óraker

et 20 

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. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az írástechnika fejlesztése, he- 

lyes írásszokások 

megszilárdítása (testtartás, 

írószerfogás, kézcsúsz- tatás). 

Az írás lendületének és 

tempójá- nak fokozása. 

Szósorok, mondatok írása 

máso- lással, tollbamondás 

után, emlé- kezetből és 

akaratlagos írással. Az egyéni 

írás kialakítása a ren- dezett, 

tiszta és olvasható íráskép 

igényével. Szükség esetén az 

ol- 
vashatóság javítása. 

A tanuló 

− írása jól olvasható; 

− írástempója lendületes; 

− füzetvezetése rendezett. 

Matematika; 

környe- zetismeret: 

olvasható, tetszetős 

és rendezett 

füzetvezetés. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Óraker

et 12 

óra 
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Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 
céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és 

lehetősé- geinek megismertetése, megvalósításának támogatása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

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. 

A tanuló 

− a tanult fogalmazási ismere- 

teket felhasználja az 

elbeszélő fogalmazások 

készítéskor. 

Környezetismeret; 

ma- tematika: 

érthető, vilá- gos 

szóbeli szövegal- 

kotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szö- vegalkotó 

kódok krea- tív 

alkalmazása, mé- 

diaszöveg írás. 

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képsoro- zattal (pl. 

rajz, digitális fotó, 

rövid animációs 

film) és hangokkal. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, 

befe- jezés; elbeszélés.. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Órake

ret 20 

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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása az elbeszélő 

szöve- gek alkotásakor. 

Gondolatok, érzelmek, 

vélemé- nyek kifejezése. 

Önálló írásbeli fogalmazások 

A tanuló 

− a tanult fogalmazási 

ismeretek felhasználásával 
kb. egy oldal terjedelmű 

elbeszélő fogal- 

mazást készít; 

− a fogalmazás témájának 

meg- 

Vizuális kultúra: Ter- 

mészeti jelenség 

meg- figyelése, a 

tapasztala- tok 

leírása, megjelení- 

tése. 

Egyszerű cselekmény 

készítése elbeszélő 

szövegformá- ban. 

A párbeszéd beillesztése a 

törté- netmondásba. 

Fogalmazásíráskor a 

megfelelő nyelvi eszközök 

alkalmazása. A fogalmazás 

koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A 

fo- galmazás témájának 

megfelelő 

szavak és kifejezések 

használata, a fölösleges 

szóismétlődés kerü- lése. 

A fogalmazások javítása a 

tanult fogalmazási ismeretek 

felhaszná- lásával, a tanító 

segítségadásával. 

felelő szavakat és 

kifejezése- ket használ; 

− a tartalmi egységek 

kezdetét bekezdéssel jelzi; 

− a tanító útmutatásai 
alapján kijavítja 

fogalmazási és he- 

lyesírási hibáit. 

megjelenítése képso- 

rozattal (pl. rajz, 

digi- tális fotó, rövid 

animá- ciós film) és 

hangok- kal 

(médiaszöveg- 

írás). 

Képregény készítése. 

 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

szabadidős 

tevékenységek 

megbe- szélése, a 

hozzá kap- csolódó 

élmények 
megfogalmazása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, 

időrend, párbeszéd. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

és alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Óraker

et 35 

óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

 

A tematikai 

egy- ség 

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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

meg- nevezése szövegben. 

A rokon értelmű szavak, a 

többje- lentésű, azonos alakú 

szavak he- lyes használata. 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés 

alapján toldalékos formában is, 

szócso- portokban, mondatban 

és szöveg- ben. 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések 

megkü- lönböztetése. Az 

igeidők helyes használata 

beszédben és írásban. Az 

igekötők szerepének és írás- 

módjának megfigyelése. 

Tudatos alkalmazásuk. 

A főnév fajtáinak 

csoportosítása,megnevezése. 

Többes számú fő- nevek 

alkotása. 

A -ba, -be, -ban, -ben ragos 

főne- vek helyes használata 

mondatal- kotással, 

szövegértelmezéssel. 

A melléknév szerepének 

ismerete a nyelvhasználatban. 
A fokozott melléknévi alakok 
használata szövegalkotáskor. 

A tanuló 

− felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani 

fogalmakat, használja a 

szabályokat; 

− felismeri, megnevezi és 

meg- felelően jelöli a 

mondatfajtá- kat; 

− toldalékos formájukban, 
szö- vegben is felismeri és 

megne- vezi a tanult 
szófajokat; 

− a szövegkörnyezetnek 

megfe- lelően használja az 

igeidőket és az igekötőket. 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben. 

 

Matematika: 

szavak 

csoportosítása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, ige; igeragozás; igekötő; 

melléknév, melléknévfokozás. 

 

 
Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 
Órakere

t 
37 óra 

 

 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet 

köré- ben. 

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. 



 

49 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű 

mondatok végén. 

Helyesírási szabályok 

alkalmazá- sa különböző 

írástevékenységek- ben: ragos 

főnevek, igeidők, ra- gos és 

kiejtéstől eltérő írásmódú 

igék; igekötős igék; fokozott 

mel- léknevek. 

Hosszú hangok jelölése a 

mellék- nevek végén. 

A főnév -t toldalékának (ragjá- 

nak) és a múlt idő jelének 

megkü- lönböztetése. 

A j hang biztonságos jelölése 

a tanult szófajok körében. 

A tanuló 

− a mondatot nagybetűvel 

kezdi és írásjellel zárja; 

− a begyakorolt szókészlet 

kör- ében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályo- kat; 

− írásbeli munkái 

rendezettek, olvashatóak; 

− helyesírását 

önellenőrzéssel 
felülvizsgálja, szükség 

esetén javítja. 

Matematika; 

környe- zetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat; 
vizuális kultúra; 

informa- tika: a 

tantárgyra jellem- ző 

fogalmak helyesírása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A tanulási képesség fejlesztése 
Óraker

et 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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Tanulás különböző típusú 

szöve- gekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya- 

korlatokkal kombinált (koncent- 

rációs) memóriagyakorlatok, 

szö- vegtanulási technikák. 

Ismeretszerzési technikák 

tanulá- sa: adatgyűjtés, 

elrendezés, fel- 

jegyzések készítése és 

felhaszná- lása szóbeli 

beszámolókhoz. 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanu- lás, összefoglalás vázlat 

segítség- ével. 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A 

könyvek tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus infor- 

mációhordozók. A szótárak 

szer- kezeti jellemzői (betűrend, 

cím- szó), a szótárhasználat 

módja. A 

lexikon és a szótár egyező és 

elté- rő vonásai. 

Az információk keresése és 

keze- lése. Különböző 

információhor- dozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. A könyvtár mint 

információs központ, a tanulás 

bázisa, segítője. Ismerkedés fo- 

lyóiratokkal. Katalógusok 

megfi- gyelése. A könyvtári 

katalógus 

tájékoztató szerepe a könyvek 

és egyéb információforrások 

keresé- sében. 

A tanuló 

− feladatainak megoldásakor 

szükség szerint szótárat, 
lexi- kont használ; 

− egyszerű kutatási 

feladatokat elvégez, 
tapasztalatairól be- 

számol; 

− információt keres 

különböző típusú 
szövegekben; 

− önállóan, illetve tanítói 

segít- séggel digitális 
forrásokat használ; 

− az információkat 

felhasználja új 

összefüggésben, más fel- 

adathelyzetben; 

− szöveghűen felidézi a 

követ- kező szépirodalmi 

műveket, 

illetve azok részleteit: 

népdal- szövegek, József 

Attila: Bet- 

lehemi királyok, Petőfi 

Sán- dor: Füstbe ment terv; 

illetve kortárs magyar 

lírikusok mű- veiből néhány 

alkotás; részle- tek Kölcsey 

Ferenc: Hymnus; 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

című művéből, illetve szép- 

prózai művekből. 

Környezetismeret: 

je- lenségek 

megfigyelé- se, ok-

okozati kapcso- 

latok keresése. 

 

Vizuális kultúra: 

Képi analógiák 

keresése a 

tanult 

szövegekhez. 

Kérdések 

megfogal- mazása 

a látott infor- 

mációra, ismeretre, 

élményre 

vonatkozó- an. 

 

Informatika: 

Információk 

keresése és 

kezelése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 

Órake

ret 6 
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Fejlesztési cél óra 

 
Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művek- ben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéle- tek. 

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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

meg- fogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi 

alkotásokban megismert 

helyzetek, azok tanul- ságának 

alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek 

tanulsá- gainak értelmezése. 

A saját vélemény mellett a 

nem saját álláspont 

megjelenítésének, átélésének 

képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfoga- dása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése és 

kri- tikája. 

A műélvezet, a beleélés 

mélyebb megtapasztalása a 

fentiek segítsé- gével is. 

Mindennapi konfliktu- sok 

átélése dramatikus játékok- ban, 

drámajátékban (pl. bábjáték) 

saját és más álláspontból is. 

A múlt emlékei 

környezetünkben (múzeumok, 

emléktáblák, műem- lékek, 

emlékművek; tárgyak, fo- tók, 

egyéb dokumentumok; szo- 

kások). 
Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A tanuló 

− ismeri, megérti a 

történeteket bemutató 

művek szerveződé- sét, 

felépítését, az összefüggé- 

sek logikáját, az ok-okozati 

viszonyt; 

− képes állást foglalni 

alapvető erkölcsi, esztétikai 
kérdések- ben; 

− meggyőződéssel képviseli 

a legalapvetőbb emberi 

értéke- ket, megérti mások 

érvelését, elfogadja az 

övétől eltérő vé- 

leményeket; 

− képes beleélésre, 

azonosulásra az életkori 

sajátosságainak 

megfelelő történetek, 

művek befogadása során; 

− dramatikus és 

drámajátékok segítségével 

képes átélni min- dennapi 

konfliktusokat saját és más 

álláspontból is, azokat 

életkori szintjén kezelni. 

− történetek olvasásakor, 
meg- beszélésekor képes 

elkülöní- teni a múltbeli és 

jelenbeli 

élethelyzeteket, történéseket. 

Erkölcstan: 

Értékrend alakulása. 

Szűkebb és tágabb 

környezetem, 

barátság. 

 
Környezetismeret: 

Környezeti 

rendszerek állapota, 

fenntartható- ság. 

Egészséges élet- 

mód. Viselkedési 

nor- mák. 

 

Vizuális kultúra; 

Drá- ma és tánc: a 

lényeg 

kiemelésének 

lehető- ségei a 

vizuális kom- 

pozíciókban. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, 

életmód, időrend. 
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Továbbhaladás feltételei a harmadik évfolyam végén: 

Szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes válaszok adása. A mindennapi kommunikáció 

alapformáinak alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, meg- szólítás, 

kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. 

Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képességfejlődése 

szempontjából releváns ismeretek. 

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

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintke- 

zésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető 

partneréhez. 

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgeté- 

sekbe, 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik évfo- 

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

Rímek felismerése a verssorok végén. 

A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

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 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 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. 

Az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és nehézségek 

megnevezése. 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művekben a szereplők döntési 

helyzeteinek felidézése; személyes tetszésítéletek. 

4. évfolyam 

Heti óraszám: 6 óra 

Éves óraszám: 216 óra 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fej- lesztése 

Órake

ret 17 

óra 

 

Előzetes tudás 

Szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes válaszok adása. 

A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a 

szokás és 

tisztelet szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, 

ké- rés, 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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
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pontok 

A helyes beszédlégzés, a helyes 

kiejtés, a mondat- és 

szövegfone- tikai eszközök 

alkalmazása kü- 

lönféle kommunikációs helyze- 

tekben (pl. párbeszéd, 

felolvasás, kiscsoportos 

beszélgetés, vita, beszámoló). 

Felolvasáskor, 

szövegmondáskor nonverbális 

eszközök használata a kifejezés 

segítésében. 

Vélemény kulturált 

megfogalma- zása. 

Figyelem a beszélgetőtársra. 

Az üzenet lényegének és 

érzelmi hátterének 

megfigyelése, értéke- lése. 

Állandósult szókapcsolatok, 

szó- lások, közmondások 

jelentésének, stílusértékének 

értelmezése az olvasott 

szövegekben. 

A különböző tantárgyak tanulá- 

sakor használt szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt ritkáb- 

ban használt szavak célzott 

hasz- nálatával az aktív 

szókincs gyara- pítása. 

Több mondatos összefoglaló 

szö- veg alkotása olvasmányok 

tartal- máról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről. 

Hosszabb szóbeli közlések 

tar- talmának rövidített 

elmondása. 

A tanuló 

− értelmesen és érthetően 

fejezi ki gondolatait; 

−  használja a 

mindennapi 

érintkezésben az 
udvarias nyelvi 

fordulatokat; 

− beszédstílusát 

beszélgető partneréhez 
igazítja; 

− bekapcsolódik csoportos 

be- szélgetésbe, vitába, 

történet- alkotásba, 

improvizációba, közös 

élményekről, tevékeny- 

ségekről való 

beszélgetések- be, 

értékelésbe; 

− a közös tevékenységeket 
együttműködő 

magatartással segíti. 

Minden tantárgy: 

ös-- szefüggő 

beszéd, érve- lés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: 

Mű- alkotások 

megfigyelé- se, 

jellemzése, értel- 

mezése, értékelése. 

Médiaszövegek 

közötti különbségek 

(pl. tele- víziós 

műsortípusok, 

animációs 

mesefilmek, 

sorozatok) 

felismerése saját 

médiaélmények 

felidézésén, 

megjelení- tésén (pl. 

szerepjáték) és 

közvetlen példákon 

keresztül. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Olvasás, az írott szöveg megértése 
Óraker

et 60 

óra 

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

képes- ségfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

fogalmak testtartás, térköz, távolságtartás. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás 

ki- alakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző 

szöveg- típusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő 

olvasás kialakí- tása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Életkori sajátosságoknak 

megfe- lelő szépirodalmi, 

dokumentum 

típusú, folyamatos, nem 

folyama- tos, kevert, egyéni, 

közös és tan- könyvi célú 

szövegek megisme- rése, ezek 

megértése. 

Globális és kereső olvasás, 

grafi- kus szervezők (ábrák, 

táblázatok, gondolattérkép, 

fürtábra) alkal- mazása a 

hatékonyabb szövegér- tés 

érdekében. 

Az olvasmányhoz 

kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok 

felidézé- se és megosztása. 

Gondolatok és információk 

ér- telmezése és integrálása, 

tarta- 

lom, nyelvezet, 

szövegszerkezet vizsgálata és 

értékelése. 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot 

segí- tő technikák ismerete, 

alkalmazá- sa a hatékonyabb 

megértés érde- kében: 

− a szöveg átfutása, 

− az előzetes tudás 

aktiválá- sa, 

− jóslás, anticipáció. 

Az olvasás céljának, módjának 

az olvasás megkezdése előtt 

való 
tisztázása. 

A tanuló 

− az olvasás terén 

motivált, érdeklődő; 

− folyékony, automatizált 

olva- sástechnikával 

rendelkezik a hangos és a 

néma olvasás te- rületén is; 

− felismeri és javítja a hibáit; 

− felismeri és megérti 

azokat a különböző típusú, 

műfajú szövegeket, 

amelyekről ta- nult; 

− szintetizálja, értelmezi és 
ér- tékeli az életkori 

szintjének 

megfelelő szöveg 

információ- it és 

gondolatait; 

− megfelelő nyelvi 

tudatosság- gal 

rendelkezik; 

− ismeri és tanítói 

segítséggel használja a 

tanult olvasási 
stratégiákat. 

Matematika: 

szöveges feladatok. 

 

Környezetismeret: 

ön- álló tanulás, 

szöveg- feldolgozás 

kialakítása. 

 

Erkölcstan: én 

magam; az én 

világom. 

 

Vizuális kultúra: 

Sze- mélyes 

élmények és 

irodalmi szöveg 

alap- ján képek 

készítése. 

Képzőművészeti 

műfa- jok. 

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, 

médiaszö- veg 

olvasása. 

Kérdések 

megfogal- mazása 

a látott infor- 

mációra, ismeretre, 

élményre 

vonatkozóan. Mesék, 

gyermekiro- dalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összeha- sonlítása, 

feldolgozása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

Tematikai 
egység/ 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Óraker
et 
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Fejlesztési cél  25 óra 

Előzetes tudás Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése 

taps- sal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

 

 
A tematikai 

egy- ség 

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 

megisme- rése. 
Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek 

cso- portosítása formájuk, 

műfajuk és kommunikációs 

szándékuk sze- rint. 

Az olvasmányok témájának 

meg- figyelése, azonos témájú 

szöve- gek összehasonlítása (pl. 

gyerek- alakok és 

gyereksorsok). 

Hasonlóságok és 

különbségek felfedezése 

különféle irodalmi 

közlésformákban. 

Művészi eszközök keresése 

lírai és elbeszélő művekben 

(ritmus, rím, refrén, 

hasonlatok). 

Jellegzetes irodalmi témák, 

motí- vumok (pl. család, 

gyermek, ter- mészet) 

felfedezése olvasmá- nyokban. 

A művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigyelése, a 

tér-idő változása- inak 

felismerése. 

Elbeszélések 20. századi 

esemé- nyekről, hősökről, 

sorsokról. Az események 

sorrendjének, a mesé- lő 

személyének megállapítása. 

Mesékre jellemző kezdő és 

befe- jező fordulatok, 

szókapcsolatok, ismétlődő 

motívumok felismeré- se. 

Rövidebb irodalmi 

szövegek (versek, mesék, 

elbeszélések) önálló 

olvasása. 

A tanuló 

− megnevezi olvasmányai 

szer- zőjét, szereplőit és 

azok tulaj- donságait, 

magyarázza csele- 

kedeteiket; 

− azonosítja a történet idejét 
és helyszínét; a cselekmény 

kez- dő- és végpontját, a 
cselek- 

ményelemek sorrendjét; 

− konkrét esetekben felismeri 

a mesére jellemző 

fordulatokat, 

szókapcsolatokat, mesejel- 
lemzőket; 

− az egyszerű szerkezetű 

me- sék, elbeszélések 
tartalmát 

időrendben, több 

összefüggő mondattal 

mondja el. 

Környezetismeret: 

környezeti, 

természeti, 

környezetvédelmi té- 

májú olvasmányok. 

 

Ének-zene: a 

népdalok szövege 

(kifejező esz- közök, 

nyelvi fordula- tok, 

motívumok, ter- 

mészeti képek). 

 

Vizuális kultúra; drá- 

ma és tánc: A 

témához és a 

tartalomhoz is 

illeszkedő 

kifejezőesz- közök 

elemzése, al- 

kalmazása. 

Mesék, gyermekiro- 

dalmi alkotások és 

azok animációs, 

filmes adaptációinak 

összeha- sonlítása, 

feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí- 

tett adaptációhoz 

kap- csolódó 

élmények 

megjelenítése és fel- 

dolgozása (pl. 

rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző média- 

szövegekben 
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Nagyobb terjedelmű, 

jellemzően kortárs magyar és 

európai gyer- mekirodalmi 

alkotás (mesere- gény, ifjúsági 

regény, mesés-, verseskötet) 

elolvasása a tanító 

irányításával. Művek a 

kortárs magyar irodalomból. 

(Például: 

megjele- nő egyszerű 

helyszín- és 

időviszonylatok 

megfigyelése és 

értel- mezése konkrét 

média- szövegeken 

keresztül. 

Az 

elbeszélő 

személyéne

k 
azonosítása 
különböző 

Békés Pál: Félőlény, A bölcs hi- 

ánypótló; Csukás István: Ke- 

ménykalap és krumpliorr, 

gyerek- versek; Dávid Ádám: A 

Virág utcai focibajnokság; 

Lackfi Já- nos: Kövér Lajos 

színre lép; Ká- nyádi Sándor, 

Kovács András Ferenc, Szabó 

T. Anna gyermek- versei; Varró 

Dániel: Túl a Ma- szat-hegyen.) 

Ritmus-, mozgás- és 

beszédgya- korlatokkal 

kombinált memó- 

riagyakorlatok, fantáziajátékok, 

elképzelt és valóságos 

helyzetek megjelenítése. 

Részvétel csopor- tos 

játékokban, állóképek terve- 

zése, kivitelezése és 

megbeszélé- se. 

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak 

tapasztala- ti megismerése 

(jelenet, felvonás, kezdet és vég, 

díszlet, berende- zés, jelmez, 

kellék, fény- és hanghatások). A 

tanultak felhasz- nálása saját 

produkcióhoz, báb- előadások, 

színházi előadások 
megbeszélésekor. 

 egyszerű 

médiaszövegekben 

(pl. animációs 

mesék). 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, 

szólás, találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő; 

hasonlat, 
ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Fogalmazási alapismeretek Órake

ret 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 

lehetősé- geinek megismertetése, megvalósításának támogatása. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

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 iro- 

A tanuló 

− ismeri a különböző 
szöveg- formák tartalmi és 

formai jel- lemzőit; 

− a tanult fogalmazási 

ismere- teket felhasználja 

leíró fogal- mazások, 

tájékoztató szöve- gek, 

illetve rövid szöveges 

üzenetek készítéskor. 

Környezetismeret; 

ma- tematika: 

érthető, vilá- gos 

szóbeli szövegal- 

kotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi 

szö- vegalkotó 

kódok krea- tív 

alkalmazása, mé- 

dalmi példákon, köznapi és 

isme- retterjesztő szövegeken. 
A címzetthez igazodó 

stílus felfedezése. 

 diaszöveg írás. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

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

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegalkotási gyakorlatok Óraker

et 25 

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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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A tanult fogalmazási 

ismeretek felhasználása a 

szöveg alkotása- kor. 

Gondolatok, érzelmek, 

vélemé- nyek kifejezése. 

Szemléletes leírások 

készítése egyszerű tárgyról, 

növényről, 

állatról. Jellemzés készítése 

em- berről. 

Levélírás, levélcímzés. 

Tájékoz- tató szövegek 

készítése. Rövid szöveges 

üzenetek megfogalma- zása 

különféle alkalmakra a cím- 

zett személyének 

figyelembevéte- lével. 

Fogalmazásíráskor a meg- felelő 

nyelvi eszközök alkalma- zása. 

A fogalmazás 

koherenciájának 

megteremtése tématartással, 

a mondatok kapcsolásával. A 

fo- galmazás témájának 

megfelelő 

szavak és kifejezések 

használata, a fölösleges 

szóismétlődés kerü- lése. 

A fogalmazások javítása a 

tanult fogalmazási ismeretek 

felhaszná- lásával, a tanító 

segítségadásával. 

A tanuló 

− adott vagy választott 

témáról 8–10 mondatos 

leírást, jel- 

lemzést készít a tanult 

fogal- mazási ismeretek 

alkalmazá- sával; 

− figyel a bemutatás 

sorrendjére és a nyelvi 

eszközök haszná- latára; 

− a fogalmazás témájának 
meg- felelő szavakat és 

kifejezése- ket 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 he- 

lyesírási hibáit. 

Környezetismeret: 

vál- tozatos élővilág; 

a ta- nultak 

bemutató leírá- sa. 

 

Vizuális kultúra: 

Ter- mészeti 

jelenség meg- 

figyelése, a 

tapasztala- tok 

leírása, megjelení- 

tése. 

Egyszerű 

cselekmény 

megjelenítése 

képso- rozattal (pl. 

rajz, digi- tális fotó, 

rövid animá- ciós 

film) és hangok- kal 

(médiaszöveg- 

írás). 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Leírás, jellemzés; nézőpont. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

és alkalmazása - szófajok 

Óraker

et 22 

óra 

 

 
Előzetes tudás 

A különböző mondatfajtákban a beszélő szándékának felismerése 

és megnevezése szövegben. 

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

hasz- nálata. 

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján 
toldalékos formában is, szócsoportokban, mondatban és szövegben. 

 

A tematikai 

egy- ség 

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. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A szófajokról tanult 

ismeretek kibővítése: 

számnév, névmás, névelő, 

névutó. 

A szófajok felismerése és 

megne- vezése szójelentés 

alapján tolda- lékos formában 

is, szócsoportok- ban, 

mondatban és szövegben. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

ál- latnevek, földrajzi nevek, 

intéz- mények neve, 

márkanevek, cí- mek. 

Az igemódok fogalmának 

megismerése. Az igemódok és 

a mondatfajták kapcsolatának 

felfedezése. 

A fokozott számnévi alakok 

he- lyes használata. 

A névelők és a névutók 

szerepé- nek ismerete. A 

névelők helyes használata. 

A névmások (személyes, 

mutató, kérdő) szerepének 

megértése, 

alkalmazásuk a 

mondatokban. Szóalkotások: 

összetett szavak, 

tulajdonnévből képzett 
melléknevek. 

A tanuló 

− felismeri és megnevezi a 

tanult nyelvtani 
fogalmakat, használja a 

szabályokat; 

− toldalékos formájukban, 

szö- vegben is felismeri és 
megne- vezi a tanult 

szófajokat; 

− a szövegkörnyezetnek 

megfe- lelően használja az 

igemódo- kat; 

−  alsó tagozaton 

tanult anyanyelvi 

ismeretei 
rendszerezettek. 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi 

életben. Az 

időbeliség ábrázo- 

lása a 

képzőművészet- 

ben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a 

térké- peken. 

 

Matematika: 

szavak 

csoportosítása. 

 
Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Személynév, állatnév, intézménynév, földrajzi név, márkanév, cím; határo- 

zott névelő, határozatlan névelő; névutó; igemód; számnév, tőszámnév, 

sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan számnév; sze- 

mélyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

Tematikai 
egység/ 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása Órakere
t 
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Fejlesztési cél  32 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 jelölése a 

melléknevek vé- 

gén. A főnév -t toldalékának (ragjának) és a múlt idő jelének megkülön- 

böztetése. 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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyesírási szabályok 

alkalmazá- sa különböző 

írástevékenységek- ben: 

igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; 

felszólítást kifejező igealakok; 

igekötős igék; tulajdonnevek, 

fokozott mellék- nevek és 

számnevek; ragos név- szók; 

névutós szerkezetek; betű- vel 

írt számnevek; a keltezés 

többféle formája. 

A főnév -val, -vel toldalékos 

(ra- gos) alakjainak helyesírása. 

A j hang biztonságos jelölése 

a tanult szófajok körében. 

A tanuló 

− a begyakorolt szókészlet 

kör- ében biztonsággal 

alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályo- kat; 

− írásbeli munkái 

rendezettek, olvashatóak; 

− helyesírását 
önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség 
esetén javítja. 

Környezetismeret: 

tér- képvázlat 

készítése 

tulajdonnevek 

feltünte- tésével. 

 

Matematika: 

számne- vek 

helyesírása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

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

kelte- zés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A tanulási képesség fejlesztése 
Óraker

et 15 

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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A tanulás szerepe és módjai. 

Saját tanulási folyamatunk 

megismeré- se, hogyan tanulunk 

a legkön-- nyebben, mi okoz 

nehézséget. 

Gondolkodás a 

gondolkodásunk- ról, 

tanulásunkról. Egyszerű tanu- 

lási módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya- 

korlatokkal kombinált (koncent- 

rációs) memóriagyakorlatok, 

szö- 

A tanuló 

− ismeri a tanulási 

folyamat alapvető 

jellemzőit; 

− azonosítja az információ 

for- rásait, ismeri azok 
kezelését; 

− képes önálló tanulásra; 

− ismeri a saját tanulási 
folya- matának, 

képességének jel- 
lemzőit; 

− ismer és alkalmaz 

néhány tanulási módot, 
stratégiát a 

Környezetismeret: 

je- lenségek 

megfigyelé- se, ok-

okozati kapcso- latok 

keresése. 

 

Vizuális kultúra: 

Képi analógiák 

keresése a tanult 

szövegekhez. 

Kérdések 

megfogal- mazása 

a látott infor- 

mációra, ismeretre, 

élményre 

vonatkozó- 

vegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, 

tanu- lás, összefoglalás vázlat 

segítség- ével. 

Ismerkedés különböző 

informá- cióhordozókkal. 

Adatok, információk 

gyűjtésének, célszerű 

elrendezésének módjai. 

Alapismeretek a könyvtár 

tereiről és állományrészeiről. A 

könyvek tartalmi csoportjai: 

szépirodalmi művek, 

ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus infor- 

mációhordozók. A szótárak 

szer- kezeti jellemzői (betűrend, 

cím- szó), a szótárhasználat 

módja. A 

lexikon és a szótár egyező és 

elté- rő vonásai. 

Az információk keresése és 

keze- lése. Különböző 

információhor- dozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. A könyvtár mint 

információs központ, a tanulás 

bázisa, segítője. Ismerkedés fo- 

lyóiratokkal. Katalógusok 

megfi- gyelése. A könyvtári 

katalógus 

tájékoztató szerepe a könyvek 

és egyéb információforrások 

keresé- sében. 

különböző tanulási 

feladatok teljesítése 

érdekben; 

− a szövegből történő 
tanulás során olvasási 

stratégiákat használ; 

− információt keres, kezel 
önál- lóan néhány forrásból; 

− szöveghűen felidézi a 

követ- kező szépirodalmi 

műveket, 

illetve azok részleteit: 

népdal- szövegek, József 

Attila: Ma- ma; illetve 

kortárs magyar lí- rikusok 

műveiből néhány al- kotás; 

− részletek Petőfi Sándor: 

Nem- zeti dal; illetve 

szépprózai 

művekből. 

an. 
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Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 

Órake

ret 8 

óra 

 
Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi 

művek- ben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes 

tetszésítéle- tek. 

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 Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet 

meg- fogalmazása, érvelés a 

vélemény mellett, vitakészség 

kialakulása. A szépirodalmi 

alkotásokban megismert 

helyzetek, azok tanul- ságának 

alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek 

tanulsá- 

A tanuló 

− ismeri, megérti a 

történeteket bemutató 

művek szerveződé- sét, 

felépítését, az összefüggé- 

sek logikáját, az ok-okozati 

viszonyt; 

Erkölcstan: 

Értékrend alakulása. 

Szűkebb és tágabb 

környezetem, 

barátság. 

 
Környezetismeret: 
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gainak értelmezése. 

A saját vélemény mellett a 

nem saját álláspont 

megjelenítésének, átélésének 

képessége. Mások 

véleményének megértése, 

elfoga- dása. Vélemények 

összevetése, különbségek és 

hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése és 

kri- tikája. 

A műélvezet, a beleélés 

mélyebb megtapasztalása a 

fentiek segítsé- gével is. 

Mindennapi konfliktu- sok 

átélése dramatikus játékok- ban, 

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, műem- lékek, 

emlékművek; tárgyak, fo- tók, 

egyéb dokumentumok; szo- 

kások). 

Nemzeti ünnepeink, 

jelképeink. A magyar 

szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai. 

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, 

sportolók. 

− képes állást foglalni, 

érvelni, meggyőzni 

másokat alapvető erkölcsi, 

esztétikai kérdések- ben; 

− meggyőződéssel képviseli 

a legalapvetőbb emberi 

értéke- ket, megérti mások 

érvelését, elfogadja az 

övétől eltérő vé- 

leményeket, képes ezekkel 

is azonosulni; 

− képes beleélésre, 

azonosulás- ra, érzelmeinek 
kifejezésére az életkori 

sajátosságainak 

megfelelő történetek, 

művek befogadása során; 

− dramatikus és 

drámajátékok segítségével 

képes átélni min- dennapi 

konfliktusokat saját és más 

álláspontból is, azokat 

életkori szintjén kezelni. 

− történetek olvasásakor, 

meg- beszélésekor képes 

elkülöní- teni a múltbeli és 

jelenbeli 

élethelyzeteket, történéseket. 

− képes felidézni 

történelmünk és kultúránk 

néhány kiemel- kedő 

alakját, hozzájuk tud 

rendelni néhány fontos jel- 
lemzőt. 

Környezeti 

rendszerek állapota, 

fenntartható- ság. 

Egészséges élet- 

mód. Viselkedési 

nor- mák. 

 

Vizuális kultúra; 

Drá- ma és tánc: a 

lényeg 

kiemelésének 

lehető- ségei a 

vizuális kom- 

pozíciókban. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, 

életmód, időrend. 

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

 szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi 
érintke- 

 zésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa 
beszélgető 

 partneréhez. 
 Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, 
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A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei a 

negye- dik 

évfolyam vé- 

gén 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgeté- 

sekbe, 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. 
 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. 
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7.évfolyam 

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

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget 

kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően 

artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai 

eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem 

érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a 

beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes 

alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is 

képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már nemcsak 

értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök 

típusainak azonosítására. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény 

tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, 

közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak 

alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

Éves óraszám: 144 

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. 
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    Heti óraszám: 4 

 
 Órakeret 144 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 18 

Olvasás, szövegértés 18 

Írás, fogalmazás 14 

Helyesírás 20 

A nyelv szerkezete és jelentése 68 

A nyelv állandósága (csak 8. évfolyamon) ––––– 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 3 

Év eleji és év végi ismétlés, rendszerezés 3 
 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása 

Óraker

et 18 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet; beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, 

gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés. 

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való 

részvétel formái. 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi 

kompetenciák fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás 

alapelveinek 

tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése. 

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, 

szókincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési 

sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, 

nemzeti identitás erősítése. 

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó 

attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket 

a beszédhelyzetnek megfelelően használó 

megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások dekódolása. Az 

érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges 

korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, 
baráti) helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: 

megbeszélés, vita, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs 

célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

kiselőadás, részvétel 

beszélgetésben, 

vitában. Vizuális 

kultúra: szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás 

dramatikus játékban. 

Ének-zene: 

beszédhang, 

énekhang, 

beszédtempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Olvasás, szövegértés 

Óraker

et 18 

óra 

 

 
Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

 
A tematikai 

egység 

nevelésifejleszt

ési céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási 

formák (intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati 

alkalmazása nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 



 

69 

 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb 

technikák, olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív 

olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, 

kreatív olvasás) használata nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken. 

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, 

ábrák összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási 

technikái. Nyomtatott szótár használata. 

 
Minden tantárgy: 

az egyes 

tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai. 

 

 
Vizuális 

kultúra: ábrák, 

képek, 

illusztráció

k 

értelmezés

e. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos 

szöveg, szövegfeldolgozás. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Írás, 

fogalmazás 

Órake

ret 14 

óra 

 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott 

témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, 

érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és 

forrásainak 

felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai 

kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének 

képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, 

konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, 

 alkalmazása stb. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak 

megfelelő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel. 

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása. 

A tanulást segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a 

legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: 

elbeszélés, jellemzés, vélemény. 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Helyesír

ás 

Órake

ret 20 

óra 

 
Előzetes tudás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

 
 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. 

Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat 

szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának leggyakoribb 

szabályainak megismertetése. 

A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak 

helyesírása, az értelemtükröztető rendszer megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása 

különféle írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai 

egyszerű mondatok esetében. 

Vizuális kultúra: 

tipográfia 

ismeretek 

felhasználása az 

esztétikus és célszerű 

íráskép 

kialakításához. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órake

ret 68 

óra 
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Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, 

főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- 

és szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

céljai felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, 

az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai 

eszközök tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a 

mondatfajták szövegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet 

játszó viszonyszók és mondatszók. 

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk. 

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, 

a hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek 

tanulmányozása. Fő mondatrészek szerepe, funkciója és 

fajtái, mondatbeli 

viszonyaik, vonzatok. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, a 

vizuális 

közlések 

felépítése. 

 

 
 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Egyszerű; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített 

mondat. Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, 

mennyiség), határozó (pl. idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot), 

tárgy. 

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédigék, 

igekötő. Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

7. évfolyam 

végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem 

nyelvi jeleit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni. 

Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban 

és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára. 

Alkalmazza    az    írásbeli    szövegalkotásban    a    mondatvégi,    illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket. 

A 

továbbhaladá

s feltételei a 7. 

A tanuló ismerje a kommunikáció folyamatát, tényezőit. Legyen képes 

a 

kommunikációnak megfelelő beszédmód

 alkalmazására, véleménynyilvánításra, akár 

szóban, akár írásban, iskolai, baráti, családi 

évfolyam 

végén 

helyzetekben, tudja értelmezni a partnere nem verbális jeleit is. 

Legyen képes a megértést biztosító hangos és néma olvasásra, a szöveghű 

folyamatos felolvasásra, a szövegmondásra. Rendezett, egyéni írásképe 

legyen. Legyen képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek 

globális (átfogó) megértésére, összefoglalására, a szövegből információk 

visszakeresésére. 

Ismerje az egyszerű mondat fajtáit, szerkezeti jellemzőit, a 

kulcsfogalmakban szereplő mondatrészeket, és nevezze meg a 

szószerkezeteteket. A továbbhaladás feltétele az alapvető helyesírási 

szabályok ismerete és alkalmazása a tollbamondásokban és az önálló 

szövegalkotásokban, valamint a helyesírási segédkönyvek alkalmazása. A 

tanuló tudjon adatokat, információkat gyűjteni, jegyzetelni, vázlatot írni, 

és 

a tanult műfajokban önálló fogalmazás készíteni. 
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8.évfolyam 

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

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget kap, 

mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az 

interneten keresztül. 

Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek 

megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

A 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően 

artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai 

eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem 

érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez 

alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes 

az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is jártas. 

Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is 

képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény 

tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, 

családi, egyéni beágyazottságát. 

Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és 

elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

Éves óraszám: 144 

    Heti óraszám: 4 

 Órakeret 144 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 18 

Olvasás, szövegértés 18 

Írás, fogalmazás 14 

Helyesírás 20 

A nyelv szerkezete és jelentése 64 
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A nyelv állandósága (csak 8. évfolyamon) 7 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 3 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása 

Órake

ret 18 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet; beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, 

gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés. 

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való 

részvétel formái. 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 
helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, 

szókincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési 

sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, 

nemzeti identitás erősítése. 

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az 

elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket 

a beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése 

kritikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése. A sajtó 

leggyakoribb műfajai: hír, tudósítás, interjú. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, 

baráti) helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: 

felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, 

szókincs használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vizuális kultúra: 

szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi 

beszéd. Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, 

internet. 

Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Olvasás, szövegértés 

Órake

ret 18 

óra 

 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) 

alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját 

szövegértési hiba felismerése, korrigálása. 

A tematikai 

egység 

nevelésifejleszt

ési céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes 

információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség 

szempontjából. A tömegkommunikációs szövegekben rejlő 

manipulációk felismerésének képességének fejlesztése. 

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

 felismertetése, a nehézségek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, 

kreatív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos 

és nem folyamatos szövegeken. 

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, 

ábrák összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 

a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése. 

A különböző forrásból származó információk megadott 

szempontok szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés 

levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótár használata. 

 

Minden tantárgy: 

az egyes 

tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi 

sajátosságai. 

Informatika: 

keresési ismeretek 

alkalmazása. 

 
Vizuális 

kultúra: ábrák, 

képek, 

illusztráci

ók 

értelmezé

se. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos 

szöveg, szövegfeldolgozás. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Írás, 

fogalmazás 

Órake

ret 14 

óra 
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Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. 

Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. 

adatok, példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus 

eszközeinek és forrásainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, 

a műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak 

megfelelő kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel. 

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása. 

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai 

kérdéseinek, következményeinek elemző megismerése, 

megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés 

pontos jelölése. 

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok 

lehetőségei. 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek. 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására.  

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés,  

jellemzés, vélemény.  

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online  

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

A netikett legfontosabb szabályai. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Jegyzet, elektronikus szöveg, blog; önéletrajz. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Helyesír

ás 

Óraker

et 20 

óra 

 
Előzetes tudás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 



 

77 

 

 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Nyelvi tudatosság: a normakövető és a normától eltérő 

helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. 

Szövegértelmezési 

képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti 

típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd 

és az idézetek leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

A nyelvtani tanulmányok során megismert összetett szavak helyesírása, 

az értelemtükröztető rendszer megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása 

különféle írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb 

szabályai. A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, 

függő) 

írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak 

megismerése, alkalmazása. 

Informatika: a 

helyesírási 
ellenőrző 

programok. 

 
Vizuális kultúra: 

tipográfia 

ismeretek – 

esztétikus és 

célszerű íráskép. 
 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, 
kettőspont, gondolatjel. 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órake

ret 64 

óra 

 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, 

főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- 

és szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban. 

 A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, 

az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének 

megismertetése. A szóalkotási módok megismertetése. 

A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök 

tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése. 

Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok. 

A tagmondatok közötti tartalmi-logikai és/vagy grammatikai 

viszony felismerése. 

 
Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és 

írásban. 

 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási 

szabályai. A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés 

összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés játékos szóalkotás-képzéssel, 

összetétellel. 

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat 

megkülönböztetése. 

 

 

 

 
Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció, a 

vizuális 

közlések 

felépítése. 

 

 
Idegen nyelv: a 

tanult idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Alárendelő és mellérendelő összetett mondat. 

Alárendelő és mellérendelő szóösszetétel. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A nyelv állandósága és változása 

Órake

ret 7 

óra 

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

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése. 

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és 

változásának megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai 

szövegeken. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése 

különböző régi és mai szövegeken. A nyelvi változás 

bizonyítékainak 

értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken 

és irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok 

néhány jellemzőjének megfigyelése, megnevezése. 

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, 

nyelvhasználata. A szókincs változása: régi és új szavak, 

kifejezések gyűjtése, összehasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek 

 

 

 

 

 

 

 

 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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között. Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai 

példákkal. 

ismeretek: a finnugor 

nyelvrokonság 

kérdése. 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet 

értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és 

vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos 

saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a 

különböző mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, 

illetve mondatrészek közötti írásjeleket. 

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett 

szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az 

internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. 

Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus 

attitűd. 
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A 

továbbhaladá

s feltételei a 8. 

évfolyam 

végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. Legyen képes a 

megértést biztosító hangos és néma olvasásra, a szöveghű folyamatos 

felolvasásra és szövegmondásra. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Írása jó 

elrendezésű, olvasható legyen. A tanult helyesírási szabályokat 

alkalmazza az írásbeli munkáiban, használja a helyesírási segédkönyveket, 

szótárakat. legyen képes a tanult alapvető írásbeli műfajok megfelelő 

alkalmazására. Ismeri az egyszerű és az összetett mondat közti 

különbséget, meg tudja különböztetni az összetett mondat fajtáit, és 

alkalmazza a tagmondatok és az egyes mondatrészek közötti megfelelő 

írásjeleket. 

Tisztában van a média alapvető jellemzőivel, és kritikusan viszonyul 

hozzá. Tisztában van anyanyelvünk eredetével, a nyelvi állandóság és 

változás tényével, a mai nyelvhasználat jellemzőivel. 

Ismeri az internetes megnyilatkozások legfontosabb szabályait. 
 

 
Értékelés 

- Az értékelés szempontjai (5-8. évfolyam): 

o Az egyéni szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlődése 

o A tanult elméleti ismeretek elsajátítása 

o A tanult helyesírási szabályok alkalmazása 

o Az íráskép és az írásmód fejlődése 

 
- Az értékelés tanév alatt érdemjegyekkel történik, félévkor és év végén osztályzatot 

adunk. 
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3.Matematika 
 

3.évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Éves óraszám: 144 óra 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Helyi tantervi óraszám a 
3. évfolyamon 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

2 óra 

2. Számelmélet, algebra 71+4óra 

3. Geometria 23+6 óra 

4. Függvények, az analízis elemei 16 óra 

5. Statisztika, valószínűség 5+5 óra 

Számonkérés 8 óra 

Ismétlés 4 óra 

 144 óra 

Összesen 
144 óra 

 

 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet 3. évfolyamon matematika tantárgyból az egyes 

tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése vagy a képességek fejlesztése, 

valamint ismétlés, gyakorlás céljára használjuk fel. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

Órake

ret 2 

óra 
folyamatos 

 

 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése 

próbálgatással. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. Halmazszemlélet 

fejlesztése. 

Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás, mint a 

gondolatok kifejezése, ezek megértése. 
Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeret
ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek Megfigyelésben, mérésben, Környezetismeret: 

halmazba rendezése 

konkrét elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A logikai 

„és”, „vagy” szavak használata 

állítások megfogalmazásában. 

Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

élőlények 

csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint. 

A számítógép működésének 

bemutatása (be- és 

kikapcsolás, egér, 

billentyűzet használata). 

Ismerkedés az adott 

informatikai környezettel. 

 

Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

halmazba. 

Alaphalmaz és 

részhalmaz fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont szerint. 

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, 

kölcsönhatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szavak 

jelentése, 

szövegkörnyezettől 

függő eltérő 

nyelvhasználat 

Tantárgyi 

fejlesztőprogram 

használata a halmazba 

soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont szerint. 

 

Néhány elem sorba 

rendezése, az összes eset 

megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás 

képességének fejlesztése. 

Ének-zene: 

dallammotívumok 

sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalma
k 

 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Számelmélet, algebra 
Óraker

et 71 +4 

óra 
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Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi 

érték. Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték 

szerint. Páros és páratlan számok. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban 100-as számkörben. 

Szorzótábla ismerete a százas 

számkörben. A műveletek sorrendje: 

zárójel használata. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, 

leírása számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése. 

Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, 

olvasása 1000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos 

ismerete. Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A helyes 

műveleti sorrend értelmezése, alapozása a négy alapművelet körében. 

A tízes, százas, számszomszédok meghatározása. A kerekítés és 

becslés értelmezése és alkalmazása 1000-es számkörben. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való 

felelősségvállalás. Igény kialakítása a matematika értékeinek és 

eredményeinek megismerésére. 

A szorzótábla biztos ismerete. Szorzás és osztás nagyobb 

számokkal: számolási analógiák megismerése és alkalmazása. 

 

 

Ismeret
ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 

1000- es számkörben. 
Számok írása, olvasása 1000-ig. 

Tájékozódás az adott 

számkörben. Számmemória 

fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

számok 

helyesírása. 

Számok helye, közelítő 

helye a számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Természetes számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 

tájékozódás a számegyenesen. 

 

Számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Tájékozódás a 

számegyenesen. 
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Számok összeg-, 

különbség-, szorzat- és 

hányados alakja. 

Megértett állításokra, 

szabályokra való emlékezés. 

Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, 

összefüggések 

felidézése. 

 

A negatív szám 

fogalmának tapasztalati 

úton történő előkészítése. 

Negatív számok a 

mindennapi életben 

(hőmérséklet). 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton 

a számegyenes, a 

hőmérséklet segítségével. 

A negatív szám 

fogalmának mélyítése. 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és 

mérése, Celsius-skála 

(fagypont alatti, 

fagypont feletti 

hőmérséklet). 

Matematikai oktató 

program használata. 

  

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 5-tel és 10-

zel 

Számok összehasonlítása, 

szétválogatása az 

oszthatósági 
tulajdonság szerint. 

 

Műveletek közötti 

kapcsolatok: összeadás, 

kivonás, szorzás, osztás. 

Fejszámolás: összeadás, 

kivonás, legfeljebb 

háromjegyű, nullára végződő 

számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, 

osztás tízzel, százzal és 

ezerrel. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, 

a műveletek közötti kapcsolatok 

megfigyelésén keresztül. 

A pontos feladatvégzés 

igényének fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; 

tudatos, célirányos figyelem. 

Magyar nyelv és 

irodalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes 

megfogalmazása. 

Írásbeli összeadás, 

kivonás háromjegyű 

számokkal. 

Írásbeli szorzás 

egyjegyű számmal. 

A fejszámolás 

biztonságos használata. A 

szorzótáblák gyakorlása. 

Analógiák felismerése, 

keresése, kialakítása. 

Írásbeli műveletek 

alkalmazás szintű 

felhasználása. 

A tanult műveletek 

elvégzésének gyakorlása, 

ellenőrzése. 

 

Matematikai 

fejlesztőprogram használata. 

  

Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése, a 

,,közelítő” érték fogalmának 

és jelének bevezetése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők, 

osztó, 

osztandó megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

szerepe, használata. 
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Műveleti tulajdonságok: 

tagok, tényezők 

felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg 

és különbség. 

Változó helyzetek 

megfigyelése, műveletek tárgyi 

megjelenítése. 

 

Zárójel használata; összeg 

és különbség szorzása, 

osztása. Műveleti sorrend. 

Feladattartás és feladat 

megoldási sebesség fejlesztése. 

Megismert szabályokra 

való emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend 

bemutatására. 

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 
kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek 

megértése. Önértékelés, 

önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, 

oksági kapcsolatok keresése, 

megértése. 

 

Törtek fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Törtek a mindennapi életben: 

2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű 

törtek megnevezése, 

lejegyzése szöveggel. 

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, 

csoportmunka), együttműködés 

vállalása. 

Törtekkel kapcsolatos 

oktató program használata. 

Törtek előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. Animáció 

lejátszása törtek 

előállításához. 

 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási 

mód keresése. 

A szöveg értelmezése, 

adatok kigyűjtése, megoldási 

terv készítése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, 

következtetéssel. Ellenőrzés, 

az eredmény realitásának 

vizsgálata. 

A szövegértéshez 

szükséges nyelvi, logikai 

szerkezetek fokozatos 

megismerése. 
Adatok lejegyzése, rendezése, 

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk kiemelése. 

 ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása 

szóban, írásban. 
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Római számok. 

A római számok története. 

Számjelek bevezetése. 

Római számok írása, 

olvasása I, V, X, L, C, D, M 

jelekkel. 

Irányított keresés római 

számok használatáról. 

Környezetismeret: 

a lakóhely 

története; a római 

számok 

megfigyelése régi 

épületeken. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb 

elektronikus 

szolgáltatások 

megismerése. 

  

 

 

Tematikai 

egység 
/Fejlesztési cél 

 

3. Geometria 
Óraker

et 23 

+6óra 

 

 

 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, 

görbe). Térbeli 

alakzatok. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 

mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, 

év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti 

összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése. 

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a 

tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és a 

valóság kapcsolatának építése. Mérőeszközök és mértékegységek 

önálló használata. Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, 

művészeti alkotásokon. Esztétikai érzék fejlesztése. A körző és a vonalzó 

célszerű használata. 

Ismeret
ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szakasz fogalmának 

előkészítése. A szakasz és 
mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése. 

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon 

Vizuális kultúra: 

mozaikkép 

alkotása 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. 

Háromjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. 

Római szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok 

száma, oldalak száma. 

vagy egy-két 

tulajdonság 

megadásával. 

Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. Formafelismerés, 

azonosítás, megkülönböztetés. 

előre elkészített 

háromszögek, 

négyszögek 

felhasználásáva

l. 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének 

ismerete, a funkciók 

azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, 

ábrák elkészítése. 

A rajzos 

dokumentum 

nyomtatása. 

A tanult síkidomok 

rajzolása képszerkesztő 

program segítségével. 

A feladat megoldásához 

szükséges, mások által 

összeépített alkalmazói 

környezet használata. 

 

A téglalap és a 

négyzet kerületének 

kiszámítása. 

Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen 

környezetünkben 

(szoba, 
kert) 

Négyzet, téglalap 

területének mérése 

különféle egységekkel, 

területlefedéssel-

parkettázás. A 

területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

Többféle megoldási 

mód keresése, az 

alternatív megoldások 

összevetése. 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás 

a lakásban, kertben. 

A kör fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

A körző használata 

(játékos formák készítése). 

Kör létrehozása, 

felismerése, jellemzői. 

Ének-zene: körjátékok. 

Vizuális kultúra: a 

kör megjelenése 

művészeti 

alkotásokban. 

Az egybevágóság 

fogalmának előkészítése. 

Tengelyesen tükrös 

alakzatok létrehozása 

tevékenységgel. Az 

alkotóképesség fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, megfogalmazással. 

A pontosság igényének 

felkeltése. Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram használata 

interaktív táblán. 

Szimmetria 

a 

természetbe

n. 

 

Vizuális 

kultúra: 

szimmetria a 

műalkotásokba

n. 
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Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában és 

környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási 

memória fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, egyszerű. 

rajzolóprogramok bemutatása. 

Egyszerű problémák megoldása 

részben tanári segítséggel, 

részben önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás 

közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati 

alkalmazása. 

Testek geometriai tulajdonságai. Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

dobozokból 

 Testek szétválogatása egy-

két tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás fejlesztése 

az alakzatok különféle 

előállításával. 

Sík- és térgeometriai 

megfigyelések 

elemzése, 

megfogalmazása a 

tanult matematikai 

szaknyelv segítségével. 

bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő 

mesterséges és 

természetes 

környezet 

formavilágának 

megfigyelése és 

rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka 

felismerése. Testháló 

kiterítése téglatest, kocka 

esetében. 

Rubik-kocka. 

Megfigyelés, 

tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, 

azonosságok, különbözőségek 

megállapítása. Finom motoros 
mozgáskoordinációk fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

dobókocka, téglatest 

alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő 

oktatóprogramok, logikai 

játékok indítása, használata 

önállóan vagy segítséggel, 

belépés és szabályos kilépés a 

programból. 

Számítógépes játékok, 

egyszerű fejlesztő szoftverek 

megismertetése. 

 

Mérések alkalmi 

egységekkel. Mérés 

szabvány egységekkel:, km, 

cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a 

különbségek észrevétele. 

Adott tárgy, elrendezés, kép 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Környezetismeret

: gyakorlati 

mérések 

közvetlen 

környezetünkben 

(tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyago

k, dobozok tömege. 
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Az idő mérése: 

másodperc. Időpont és 

időtartam 

megkülönböztetése. 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó fogalmak, 

pl. előtte, utána, korábban, 

később megértése, használata. 

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, 

hét, hónap, év). 

Fejlesztőprogram 

használata méréshez. 

Időpont és időtartam tapasztalati 

úton történő megkülönböztetése. 

A családban történtek 

elhelyezése az időben. 

Testnevelés és 

sport: időre futás. 

Ének-zene: metronóm. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 

családi ünnepek, 

események ismétlődése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: változó 

helyzetek, időben 

lejátszódó történések 

megfigyelése, az 

időbeliség tudatosítása. 

Egység és mérőszám 
kapcsolata. 

A pontosság mértékének Technika, életvitel és 
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Mérés az 

egységek 

többszöröseivel. 

Át- és beváltások 

végrehajtott mérések esetén. 

Átváltások 

szomszédos 

mértékegységek 

között. 

A mértékegységek használata 

és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. A mértékegység és 

mérőszám kapcsolata, 

összefüggésük megfigyelése és 

elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban. 

Fejlesztőprogram használata 

mértékegységek 

átváltásához. 

gyakorlat: elkészíthető 

munkadarabok 

megtervezése mérés és 

modellezés 

segítségével. 

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: 

háztartásban 

használatos gyakorlati 

mérések (sütés-főzés 

hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Vonal, egyenes, szakasz, szög, háromszög, téglalap, 

négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, tükrös 

alakzat, időpont, időtartam, kör, gömb, mértékegység, 

tonna, másodperc, km, mm. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

4. Függvények, az analízis elemei 
Óraker

et 16 

óra 

 

Előzetes tudás 
Sorozat szabályának felismerése, 

folytatása. Növekvő és csökkenő 

számsorozatok. 
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Matematikai modellek készítése. 

Sorozatok felismerése, 

létrehozása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának 
felismerése. 

Adott szabályú sorozat folytatása. Vizuális kultúra: 

 Összefüggések keresése az periodicitás felismerése 

 egyszerű sorozatok elemei között. sordíszekben, népi 

 Sorozatok néhány hiányzó vagy motívumokban. 

 megadott sorszámú elemének  

 kiszámítása.  

 Sorozatok képzési szabályának  

 keresése, kifejezése szavakkal.  

 Oktatóprogram használata sorozat  

 szabályának felismeréséhez,  

 folytatásához.  

 A figyelem és a memória  

 fejlesztése.  

 Szabályfelismerés.  

 Az önállóság fejlesztése a  

 gondolkodási műveletek  

 alkalmazásában.  

 Az anyanyelv és a szaknyelv  

 használatának fejlesztése.  
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 Adott utasítás követése, figyelem  

 tartóssága.  

 Saját gondolatok  

 megfogalmazása, mások  
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 gondolatmenetének 
végighallgatása. 

 

Összefüggések, 

kapcsolatok táblázat 

adatai között. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok 

keresése táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A 

folytatásra vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való 

törekvés. A kifejezőkészség 

alakítása: világos, rövid 

fogalmazás. 

Az absztrakciós 

képesség alapozása. 

Környezetismere

t: adatok 

gyűjtése az 

állatvilágból 

(állati rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak 

leolvasása. Grafikonok 

készítése. 

Matematikai 

összefüggések felismerése. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti 

grafikonok készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

5. Statisztika, valószínűség 
Órake

ret 5+5 

óra 

 

Előzetes tudás 
Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok 

kísérletek. Tapasztalatszerzés a véletlenről és a 

biztosról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás 

alapozása. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, 

gyűjtése, rendezése, rögzítése, 

ábrázolása grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése. 

A képi grafikus 

információk feldolgozása, 

forráskezelés. 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, 

ábrázolása. 

A biztos, a lehetséges 

és a lehetetlen 

események 

értelmezése. 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, 

tárgyi tevékenységek. 

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése. A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 
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Valószínűségi játékok, 

kísérletek, 

megfigyelések. 

Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Események 

gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása 

adott számú kísérletben. 

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az 

eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, 

kevésbé valószínű 

értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó 

információk 

keresése, 

értelmezése. 

Környezetismeret: 

természeti 

jelenségek 

előfordulása és 

valószínűsége. 

 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 3. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

– Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása 1000-es számkörben. Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték fogalma. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet). 

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 1000-es 

számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben. 

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

– Fejben számolás ezres számkörben százasokra végződő számokkal. 

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. Számolási 

algoritmus ismerete és alkalmazása nagyobb számokkal 

(nagyegyszeregy). 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. 
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– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, 

megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának 

vizsgálata. 

– Többszörös, osztó, osztható, maradék fogalmának ismerete. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő 

számsorozatok felismerése, készítése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása. 

 

Geometria 

A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű 

módszerekkel, felismerésük, jellemzőik. 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A szög fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

– Négyzet, téglalap kerülete. 

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel-parkettázás. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat 

adatainak értelmezése. 

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, 

lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete. 

 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok 

használata. 

– Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 

 

A továbbhaladás feltételei a 3. évfolyam végén: 

- Halmazok összehasonlítása. 

- Állítások igazságtartalmának eldöntése. Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Alakzatok 

szimmetriájának megfigyelése. Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

- Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték. Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

- Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok nagyság szerinti 
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- összehasonlítása. 

- Számok képzése, bontása helyi érték szerint. Páros és páratlan számok. 

- Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

- Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban 100-as számkörben. 

- Szorzótábla ismerete a százas számkörben. A műveletek sorrendje: zárójel használata. 

- Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. Szimbólumok 

használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

- Sorozat szabályának felismerése, folytatása. Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

- Számpárok közötti kapcsolatok felismerése 

- Vonalak (egyenes, görbe). Térbeli alakzatok. 

- A test és a síkidom megkülönböztetése. 

- Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

- A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, 

cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

- Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

- Adatokról megállapítások megfogalmazása. Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

 

4.évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 180 óra 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Helyi tantervi óraszám a 
4. évfolyamon 

1. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

9 óra 

2. Számelmélet, algebra 84 óra 

3. Geometria 35 óra 

4. Függvények, az analízis elemei 20 óra 

5. Statisztika, valószínűség 20 óra 

Számonkérés 8 óra 

Ismétlés 4 óra 

 180 óra 

Összesen 
180 óra 

 

Szabadon tervezett órakeret terhére a 4. évfolyamon heti plusz 1 órát terveztünk, amivel a helyi 

tantervben a 4. évfolyam éves óraszáma 180 óra. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

Órakere

t 9 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése 

próbálgatással. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. Halmazszemlélet 

fejlesztése. 

Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a 

gondolatok kifejezése, ezek megértése. 
Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeret
ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 

halmazba rendezése 

konkrét elemek esetén. 

Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak 

felismerése, megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 

számlálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

halmazba rendezése. A logikai 

„és”, „vagy” szavak használata 

állítások megfogalmazásában. 

Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

Környezetismeret: 

élőlények 

csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint. 

Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott 

halmazba. 

Alaphalmaz és 

részhalmaz fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont szerint. 

Síkidomok halmazokba 

rendezése tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, 

folytatása, kiegészítése adott 

szempont szerint. 

A gondolkodás és a nyelv 

összefonódása, 

kölcsönhatása. 

 

Tantárgyi 

fejlesztőprogram 

használata a halmazba 

soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 

egyszerre két szempont szerint. 

 

Néhány elem sorba 

rendezése, az összes eset 

megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás 

képességének fejlesztése. 

Ének-zene: 

dallammotívumok 

sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalma
k 

 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Számelmélet, algebra 
Óraker

et 84  

óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi 

érték. Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C, D, 

M). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok képzése, bontása helyi érték 

szerint. Páros és páratlan számok. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

Összeadás, kivonás, szorzás szóban és írásban 1000-ig százasokkal 

nullára végződő háromjegyű számokkal. 

Osztás szóban szorzótáblához kapcsolódva, analógiák segítségével nullára 

végződő háromjegyű számokkal. 

Szorzótábla ismerete a százas 

számkörben. A műveletek sorrendje. 

Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, 

leírása számokkal. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 

a 10 000-es számkörben. 

Számok írása, olvasása 10 000- 
ig. 

Tájékozódás az adott 

számkörben. Számmemória 

fejlesztése. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

számok 

helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye 

a számegyenesen, 

számszomszédok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása 

helyi érték szerint. 

Természetes számok 

nagyság szerinti 

összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 

tájékozódás a számegyenesen. 

 

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése. 

Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 

10000-ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 

Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A helyes műveleti sorrend 

ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, százas, 

ezres számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés eszközként 

való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való 

felelősségvállalás. 

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
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Számítógépes, interaktív 

táblához kapcsolódó 

oktatóprogramok 

alkalmazása. 

Tájékozódás a 

számegyenesen. 

 

Számok összeg-, 

különbség-, szorzat- és 

hányados alakja. 

Megértett állításokra, 

szabályokra való emlékezés. 

Tények közti kapcsolatok, 

viszonyok, összefüggések 

felidézése. 

 

A negatív szám 

fogalmának tapasztalati 

úton történő előkészítése. 

Negatív számok a mindennapi 
életben (hőmérséklet, 

adósság). 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati 

úton a számegyenes, a hiány 

és a hőmérséklet 

segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni 

helyzet fogalmának 

értelmezése. A negatív szám 

fogalmának elmélyítése. 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és 

mérése, Celsius-skála 

(fagypont alatti, 

fagypont feletti 

hőmérséklet). 

Matematikai oktató 

program használata. 

  

Számok tulajdonságai: 

oszthatóság 5-tel és 10-

zel 

Számok összehasonlítása, 

szétválogatása az 

oszthatósági tulajdonság 

szerint. 

 

Műveletek közötti 

kapcsolatok: összeadás, 

kivonás, szorzás, osztás. 

Az ellenőrzési igény 

kialakítása, a műveletek közötti 

kapcsolatok megfigyelésén 

keresztül. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kérdések, 

problémák, 

válaszok 

Fejszámolás: összeadás, 

kivonás, legfeljebb négyjegyű 

nullára végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, 

osztás tízzel, százzal és 

ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás 

három- és négyjegyű 

számokkal. Írásbeli szorzás egy-

és kétjegyű számmal. 

Írásbeli osztás egyjegyű 

és kétjegyű számmal. 

A pontos feladatvégzés 

igényének fejlesztése. 

A figyelem terjedelmének és 

tartósságának növelése; 

tudatos, célirányos figyelem. 

A fejszámolás 

biztonságos használata. 

A szorzótáblák 

gyakorlása. 

Analógiák felismerése, 

keresése, kialakítása. 

Írásbeli műveletek 

alkalmazás szintű 

felhasználása. 

A tanult műveletek 

elvégzésének gyakorlása, 

ellenőrzése. 

helyes 
megfogalmazása. 

Matematikai 

fejlesztőprogram használata. 
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Összeg, különbség, szorzat, 

hányados becslése, a 

,,közelítő” érték fogalmának 

mélyítése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők, 

osztó, 
osztandó megfelelő 
kerekítésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek 

szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: 

tagok, tényezők 

felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, összeg 

és különbség, valamint 

szorzat és hányados 

változásai. 

Változó helyzetek 

megfigyelése, műveletek 

tárgyi megjelenítése. 

 

Zárójel használata; összeg 

és különbség szorzása, 

osztása. Műveleti sorrend. 

Feladattartás és 

feladatmegoldási sebesség 

fejlesztése. 

Megismert szabályokra 

való emlékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása 

a műveleti sorrend 

bemutatására. 

 

Szimbólumok használata 

matematikai szöveg leírására, 

az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek 

megértése. Önértékelés, 

önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, 

oksági kapcsolatok keresése, 

megértése. 

 

Törtek fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

Törtek a mindennapi életben: 

2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése 

szöveggel. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis 

csoportos munka, 

csoportmunka), együttműködés 

vállalása. 

Törtekkel kapcsolatos 

oktató program használata. 

Törtek előállítása 

hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása 

törtek előállításához. 

 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási 

mód keresése. 

A szöveg értelmezése, 

adatok kigyűjtése, 

megoldási terv készítése. 

Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, 

következtetéssel. Ellenőrzés, 

az eredmény 

Magyar nyelv és 

irodalom: az írott 

szöveg megértése, 

adatok keresése, 

információk 

kiemelése. 
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 realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez 

szükséges nyelvi, logikai 

szerkezetek fokozatos 

megismerése. 

Adatok lejegyzése, 

rendezése, ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása 

szóban, írásban. 

 

Római számok. 

A római számok története. 

Római számok írása, 

olvasása I, V, X, L, C, D, M 

jelekkel. 

Irányított keresés római 

számok használatáról. 

Környezetismeret

: a lakóhely 

története; a római 

számok 

megfigyelése régi 

épületeken. 

A gyerekeknek szóló 

legelterjedtebb 

elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

  

 

 

 

Tematikai 

egység 

/Fejlesztési cél 

 

3. Geometria 
Óraker

et 35 

óra 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, 

görbe). Térbeli 

alakzatok. 

A test és a síkidom 

megkülönböztetése. A szög 

tapasztalati mérése. 

Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány 

mértékegységek: mm, cm, dm, m, km, ml, cl, dl, l, hl, dkg, kg, t, 

másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos 
mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések 

felismerése. Mérőeszközök használata. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése. 

Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a 

tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. A matematika és a 

valóság kapcsolatának építése. Mérőeszközök és mértékegységek 

önálló használata. Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, 

művészeti alkotásokon. Esztétikai érzék fejlesztése. A körző és a vonalzó 

célszerű használata. 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 

négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 

szám. Alaki, helyi és valódi érték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Ismeret
ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenesek kölcsönös 

helyzetének megfigyelése 

tapasztalati úton: metsző 

és 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

hajtogatás. 

párhuzamos egyenesek. 

Szögek mérése tapasztalati 

úton: derékszögnél kisebb és 

nagyobb szögek. 

A szakasz fogalmának 

előkészítése. A szakasz és 

mérése. 

  

Háromszög, négyzet és 

téglalap felismerése. 

A téglalap és négyzet 

tulajdonságai: csúcsok 

száma, oldalak száma és 

hosszúsága, derékszögek 

megfigyelése. 

Háromszögek, négyszögek 

előállítása rajzolással 

szabadon vagy egy-két 

tulajdonság megadásával. 

Egyedi tulajdonságok 

kiemelése. Formafelismerés, 

azonosítás, megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: 

mozaikkép 

alkotása előre 

elkészített 

háromszögek, 

négyszögek 

felhasználásával. 

A képszerkesztő program 

néhány rajzeszközének ismerete, 

a funkciók azonosítása, 

gyakorlati alkalmazása. 

Egyszerű rajzok, 

ábrák elkészítése. 

A rajzos 

dokumentum 

nyomtatása. 

A tanult síkidomok 

rajzolása képszerkesztő 

program segítségével. 

A feladat megoldásához 

szükséges, mások által 

összeépített alkalmazói 

környezet használata. 

 

A téglalap és a 

négyzet kerületének 

mérése és 

kiszámítása. 

Ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen 

környezetünkben 

(szoba, kert) 

Négyzet, téglalap területének 

mérése különféle 

egységekkel, 

területlefedéssel. 

A területszámítás 

fogalmának előkészítése. 

Többféle megoldási 

mód keresése, az 

alternatív megoldások 

összevetése. 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás 

a lakásban, kertben. 

A kör fogalmának 

tapasztalati előkészítése. 

A körző használata 

(játékos formák 

készítése). 

Kör létrehozása, 

felismerése, jellemzői. 

Ének-zene: körjátékok. 

Vizuális kultúra: a 

kör megjelenése 

művészeti 

alkotásokban. 



 

103 

 

Az egybevágóság 

fogalmának előkészítése. 

Tengelyesen tükrös 

alakzatok létrehozása 

tevékenységgel. Az 

alkotóképesség fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése 

válogatással, 

megfogalmazással. A 

pontosság igényének felkeltése. 

Geometriai dinamikus 

szerkesztőprogram használata 

interaktív táblán. 

Szimmetria 

a 

természetbe

n. 

 

Vizuális 

kultúra: 

szimmetria a 

műalkotásokba

n. 

Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában 

és környékén. Mozgássor 

megismétlése, mozgási 

memória 

Környezetismeret: 

tájékozódás 

közvetlen 

környezetünkben. 

 fejlesztése. 

Térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő, 

egyszerű. rajzolóprogramok 

bemutatása. 

Egyszerű problémák megoldása 

részben tanári segítséggel, 

részben önállóan. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati 

alkalmazása. 

Testek geometriai 

tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 

adott feltételek szerint. 

Testek szétválogatása egy-

két tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás 

fejlesztése. Térlátás fejlesztése 

az alakzatok különféle 

előállításával. 

Sík- és térgeometriai 

megfigyelések 

elemzése, 

megfogalmazása a 

tanult matematikai 

szaknyelv 

segítségével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

dobozokból bútorok 

építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő 

mesterséges és 

természetes 

környezet 

formavilágának 

megfigyelése és 

rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka 

felismerése, jellemzői. 

Testháló kiterítése 

téglatest, kocka esetében. 

Rubik-kocka. 

Megfigyelés, 

tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, 

azonosságok, különbözőségek 

megállapítása. Finom motoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

dobókocka, téglatest 

alakú doboz 

készítése. 
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Készségfejlesztő 

oktatóprogramok, logikai 

játékok indítása, használata 

önállóan vagy segítséggel, 

belépés és szabályos kilépés 

a programból. 

Számítógépes játékok, 

egyszerű fejlesztő szoftverek 

megismertetése. 

 

A gömb felismerése, jellemzői. Tapasztalatgyűjtés

. A gömb 

létrehozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyurma 

vagy kókuszgolyó 

készítése. 

Környezetismeret: 

gömbhöz hasonló 

alakú gyümölcsök. 

Testnevelés és sport: 
labdák. 

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés a tanult szabvány 

egységekkel: mm, cm, dm, m, 

km, ml, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, 

t, mp, perc, óra, nap, hét, hónap, 

év. 

Összehasonlítások végzése a 

valóság tárgyairól, 

alakzatokról, dolgokról. 

Mennyiségi jellemzők 

felismerése, a 

különbségek észrevétele. 

Adott tárgy, elrendezés, kép más 

Környezetismeret

: gyakorlati 

mérések közvetlen 

környezetünkben 

(tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, 

 nézőpontból való elképzelése. dobozok tömege. 

Az idő mérése. másodperc. Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint 

folytonosan változó fogalmak, 

pl. előtte, utána, korábban, 

később megértése, használata. 

Időtartam mérése egyenletes 

tempójú mozgással, hanggal, 

szabványos egységekkel 

(másodperc, perc, óra, nap, 

hét, hónap, év). 

Fejlesztőprogram 

használata méréshez. 

Időpont és időtartam 

tapasztalati úton történő 

megkülönböztetése. A 

családban történtek elhelyezése 

az időben. 

Testnevelés és 

sport: időre futás. 

Ének-zene: metronóm. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 

családi ünnepek, 

események 

ismétlődése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: változó 

helyzetek, időben 

lejátszódó 

történések 

megfigyelése, az 
időbeliség tudatosítása. 
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Egység és mérőszám 

kapcsolata. Mérés az egységek 

többszöröseivel. 

Át- és beváltások 

végrehajtott mérések esetén. 

Átváltások 

szomszédos 

mértékegységek 

között. 

A mértékegységek használata 

és átváltása szöveges és 

számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. A mértékegység és 

mérőszám kapcsolata, 

összefüggésük megfigyelése és 

elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, 

mérések a családban. 

Fejlesztőprogram 

használata mértékegységek 

átváltásához. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

elkészíthető 

munkadarabok 

megtervezése mérés 

és modellezés 

segítségével. 

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: 

háztartásban 

használatos 

gyakorlati mérések 

(sütés-főzés 
hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

3. Függvények, az analízis elemei 
Óraker

et 20 

óra 

 

Előzetes tudás 
Sorozat szabályának felismerése, 

folytatása. Növekvő és csökkenő 

számsorozatok. 
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Matematikai modellek készítése. 

Sorozatok felismerése, 

létrehozása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozat szabályának 

felismerése. 

Adott szabályú sorozat 

folytatása. Összefüggések 

keresése az egyszerű sorozatok 

elemei között. Sorozatok 

néhány hiányzó vagy megadott 

sorszámú elemének 

Vizuális kultúra: 

periodicitás 

felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban. 
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 kiszámítása. 

Sorozatok képzési szabályának 

keresése, kifejezése szavakkal. 

Oktatóprogram használata 

sorozat szabályának 

felismeréséhez, folytatásához. 

A figyelem és a 

memória fejlesztése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság 

fejlesztése a 

gondolkodási 

műveletek 

alkalmazásában. 

Az anyanyelv és a 

szaknyelv használatának 

fejlesztése. 

Adott utasítás követése, 

figyelem tartóssága. 

Saját gondolatok 

megfogalmazása, 

mások 

gondolatmenetén

ek 

végighallgatása. 

 

Összefüggések, 

kapcsolatok táblázat adatai 

között. 

Tapasztalati adatok 

lejegyzése, táblázatba 

rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok 

keresése táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A 

folytatásra vonatkozó sejtések 

megfogalmazása. 

Az általánosításra való 

törekvés. A kifejezőkészség 

alakítása: világos, rövid 

fogalmazás. 

Az absztrakciós 

képesség alapozása. 

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak 

leolvasása. Grafikonok 

készítése. 

Matematikai 

összefüggések 

felismerése. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti 

grafikonok készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

 

5. Statisztika, valószínűség 
Órakeret 

20 óra 
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Fejlesztési cél 

 

Előzetes tudás 
Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

Valószínűségi megfigyelések, játékok 

kísérletek. Tapasztalatszerzés a véletlenről és a 

biztosról. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás 

alapozása. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 

Ismeret
ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, 

gyűjtése, rendezése, rögzítése, 

ábrázolása grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 

későbbi fogalomalkotás 

előkészítése. 

A képi grafikus 

információk feldolgozása, 

forráskezelés. 

Környezetismeret: 

meteorológiai 

adatok lejegyzése, 

ábrázolása. 

Számtani közép, átlag 

fogalmának 

bevezetése. 

Néhány szám számtani 

közepének értelmezése, az 

„átlag” fogalmának bevezetése, 

használata adatok együttesének 

jellemzésére. 

Környezetismer

et: hőmérsékleti 

és 

csapadékátlago

k. 

A biztos, a lehetséges és 

a lehetetlen események 

értelmezése. 

Próbálgatások, sejtések, 

indoklások, tippelések, 

tárgyi tevékenységek. 

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való 

értelmezése. A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, 

megfigyelések. 

Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Események 

gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével, ábrázolása 

oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása 

adott számú kísérletben. 

A kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, az 

eltérés megállapítása és 

magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, 

kevésbé valószínű 

értelmezése gyakorlati 

példákon. 

Információszerezés az 

internetről, irányított keresés. 

Környezetismeret: 

természeti 

jelenségek 

előfordulása és 

valószínűsége. 

 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid 

megfogalmazás). 

fejlesztési céljai 
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Diagramokhoz 

kapcsolódó információk 

keresése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos. Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. 

Gyakoriság. 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

– Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A fejlesztés 

várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei a 4. 

évfolyam 

végén 
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Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása, helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 

10 000-es számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, 

rajzzal, színezéssel. 

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es 

számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben. 

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. 

– Fejben számolás 10000-ig nullára végződő egyszerű esetekben. 

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek 

tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása. 

– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, 

számmal írásban. 

– Osztás egyjegyű és kétjegyű számmal írásban. 

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok 

felismerése, készítése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek 

pótlása. 

 

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek. 

– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű 

módszerekkel, felismerésük, jellemzőik. 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A szög fogalmának tapasztalati ismerete: derékszögnél nagyobb, ill. 

kisebb szögek felismerése. 

– A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

– Gömb felismerése. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

– Négyzet, téglalap kerülete. 

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 
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területlefedéssel. 
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7-8. évfolyam 

Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstrukciókban 

gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a világot. 

Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz, illetve 

igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a 

rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább 

szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a 

problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós készség 

felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét számok 

betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ettől az évfolyamtól kezdve 

már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések bizonyításának igénye 

is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni különböztetni, azokat 

helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A mindennapi élet és a 

matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A 

feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához 

való szükségessége és elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a 

feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázlatotok készüljenek, majd ezek közül válasszuk 

ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, 

hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén 

lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket 

és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani 

lehessen. Egyes feladatok esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni. 

A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az egyes 

kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden tananyagrészben 

segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását. 

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyetemes 

kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez kapcsolódó szöveges 

feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges életmód 

Valószínűség, statisztika 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése. 

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos 

tapasztalati ismerete. 

 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

– Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 
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kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz használatára 

ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, megtanulják 

az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a rendszerező 

képességet erősíti. 

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott igényes 

feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú továbbtanuláshoz 

szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a matematika, illetve a reál 

tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést felkeltő elemmel: 

matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt az érdeklődést 

visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, hogy az 

életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát. 

A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli különbségek miatt 

7. osztálytól ajánlott a tárgy csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű lehetőséget teremteni 

a lassabban haladók felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásának elmélyítésére. 

 

 

Éves órakeret felosztása 7. osztály: 

 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

Gondolkodjunk 

8 óra 

 

 
8 óra 

Számelmélet, algebra 

Racionális számok és a 

hatványozás Oszthatóság, 

egyenletek 
Év végi ismétlés 

66 

óra 

23 

óra 

37 

óra 
5 óra 

Függvények, az analízis elemei 

Függvények 
Év végi ismétlés 

15 

óra 

14 

óra 
1 óra 

Geometria 

Geometriai 

transzformációk 

Geometria 
Év végi ismétlés 

51 ór

a 

23 

óra 

24 

óra 
3 óra 

Statisztika, valószínűség 

Racionális számok és a 

hatványozás Függvények 

5 óra 

3 óra 

2 óra 

Összesen 144 

óra 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

Órakeret 

 

8 + 

folyamatos 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz 

fogalma. Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz 

szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 

alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

 

 

 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz 

jellegű használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai 

szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való 

törekvés (szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, 

kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek 

a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok 

használatának fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Halmazba rendezés 

több szempont alapján 

a halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz 

uniója, különbsége, 

metszete. A 

részhalmaz. 

A halmazszemlélet 

fejlesztése. 

Rendszerszemlélet 

fejlesztése. 

 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, legfeljebb” 

A matematikai szaknyelv 

pontos használata. 

A nyelv logikai elemeinek 
egyre 

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges 

és lényegtelen 
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kifejezések használata. pontosabb használata. megkülönböztetése. 

Egyszerű („minden”, 

„van olyan” típusú) 

állítások igazolása, 

cáfolata konkrét 

példák kapcsán. 

Kulturált érvelés 

képességének fejlesztése. 

 

A matematikai 

bizonyítás előkészítése: 

sejtések, kísérletezés, 

módszeres próbálkozás, 

cáfolás. 

A bizonyítási igény 

felkeltése. Tolerancia, 

kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás 

elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz 

kapcsolódó szöveges feladatok 

megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a 

matematika nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes 

grafikus és verbális 

kommunikáció. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz; technika, 

életvitel és 

gyakorlat: 

számításos 

feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd. 
 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása különféle 

módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok 

készítése). Sorba rendezés. 

Néhány elem 

esetén az összes eset 

felsorolása. 

A kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés az összes 

eset rendszerezett 

felsorolásában. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, 

lehetséges, lehetetlen. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Számelmélet, algebra 
Óraker

et 

 

65 óra 
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Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, 

összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Műveletek 

racionális számokkal. Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

 megoldása következtetéssel, egyenes 

arányosság. Alapműveletek racionális 

számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre 

is. Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, 

készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai 

modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat 

alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek 

és többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros 

és kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a 

munka tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Racionális számok (véges, 

végtelen tizedes törtek), példák 

nem racionális számra 

(végtelen, 

nem szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése. 
 

A természetes, egész és 

racionális számok 

halmazának kapcsolata. 

A rendszerező 

képesség fejlesztése. 
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Műveletek racionális 

számkörben írásban és 

számológéppel. Az eredmény 

helyes és értelmes kerekítése. 

Eredmények 

becslése, 

ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti 

sorrend biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési 

készség fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz: 

számításos 

feladatok. 

A hatványozás fogalma 

pozitív egész kitevőre. 

A hatvány 

fogalmának 

kialakítása, 

fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

 

 felkeltése.  

Műveletek hatványokkal: 

azonos alapú hatványok 

szorzása, osztása. 

Hatványozásnál az alap és 

a kitevő változásának 

hatása a hatványértékre. 

 
Kémia: az 

anyagmennyis

ég 

mértékegysége 

(a mól). 

 

Földrajz: 

termelési 

statisztikai 

adatok. 

10 pozitív egész 

kitevőjű hatványai. 

Számolási készség 

fejlesztése (fejben és 

írásban). 

Kémia: 

számítási 

feladatok. 

Prímszám, összetett 

szám. Prímtényezős 

felbontás. 

Matematikatörténet: 

érdekességek a 

prímszámok köréből. 

A korábban tanult ismeretek 

és az új ismeretek közötti 

összefüggések felismerése. 
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Oszthatósági szabályok. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: 

tökéletes számok, 

barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, 

legkisebb pozitív közös 

többszörös. 

A tanult ismeretek 

felelevenítése. Oszthatósági 

szabályok alkalmazása a 

törtekkel való műveleteknél. 

A bizonyítási igény 

felkeltése oszthatósági 

feladatoknál. 

Két szám legnagyobb közös 

osztójának meghatározása 

prímtényezős felbontás 

alapján. A legkisebb pozitív 

közös többszörös 

meghatározása 

prímtényezős felbontás alapján. 

 

Arány, aránypár, arányos 

osztás. Egyenes arányosság, 

fordított arányosság. 

A következtetési képesség 

fejlesztése: a mindennapi élet 

és a matematika közötti 

gyakorlati kapcsolatok 

meglátása, a felmerülő 

arányossági feladatok 

megoldása során. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; 

földrajz: arányossági 

számítások 

felhasználása 

feladatmegoldásokba

n. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

műszaki 

  rajzok értelmezése. 

Mértékegységek 

átváltása racionális 

számkörben. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások 

helyes elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és 

lineáris időfogalom, időtartam, 

időpont szavak értő ismerete, 

használata. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

Főzésnél a tömeg, 

az űrtartalom és az 

idő mérése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 
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Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb fogalmának 

ismerete, értelmezése, 

kiszámításuk következtetéssel, 

a megfelelő összefüggések 

alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolat meglátása a 

gazdasági élet, a 

környezetvédelem, a háztartás 

köréből vett egyszerűbb 

példákon. 

 

A mindennapjainkhoz 

köthető százalékszámítási 

feladatok. Gazdaságossági 

számítások. 

Feladatok az árképzés: 

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő- 

szerek, oldatok) 

anyagösszetétele köréből. 

Szövegértés, 

szövegalkotás fejlesztése. 

Becslések és 

következtetések végzése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, 

gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia: 

számítási 

feladatok. 

 

Kémia: 

oldatok 

tömegszázalék

os 

összetételének 

kiszámítása. 

Az algebrai egész kifejezés 

fogalma. Egytagú, többtagú, 

egynemű kifejezés fogalma. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések 

megértése, rögzítése, 

definíciókra való emlékezés. 

Egyszerű szimbólumok 

megértése és alkalmazása a 

matematikában. 

Betűk használata szöveges 

feladatok általánosításánál. 

Fizika: 

összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása a 

matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. 

Egytagú és többtagú algebrai 

egész kifejezések szorzása 

racionális számmal, egytagú 

egész kifejezéssel. 

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei. 

Egyszerű szimbólumok 

megértése és a 

matematikában, valamint a 

többi tantárgyban szükséges 

egyszerű képletalakítások 

elvégzése. 

Algebrai kifejezések 

egyszerű átalakításának 

felismerése. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan: 

Képletek 

átalakítása. A 

képlet értelme, 

jelentősége. 

Helyettesítési 

érték kiszámítása 

képlet 
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alapján. 

Elsőfokú egyenletek, 

elsőfokú egyenlőtlenségek 

megoldása. Mérlegelv. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

továbbfejlesztése. A 

megoldások ábrázolása 

számegyenesen. 

Pontos munkavégzésre 

nevelés. Számolási készség 

fejlesztése. Az ellenőrzés 

igényének 

fejlesztés. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan: 

számításos 

feladatok. 

A matematikából és a 

mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok 

megoldása a tanult 

matematikai módszerek 

használatával. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

Feladatok például a 

környezetvédelem, az 

egészséges életmód, a 

vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű 

felhasználása köréből. 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás 

fejlesztése. A lényeges és 

lényegtelen elkülönítésének, 

az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet 

tagolása. Az ellenőrzési 

igény további fejlesztése. 

Igényes 

kommunikáció 

kialakítása. 

Szöveges feladatok 

megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a 

családi élettel, a 

gazdaságossággal 

kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. A 

gondolatmenet 

tagolása. 
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Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, 

kitevő. Százalékalap, százalékláb, 

százalékérték. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság. 

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

 egynemű kifejezés, összevonás, 

zárójelfelbontás. Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

3. Függvények, az analízis elemei 
Óraker

et 

 

15 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-

rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok 

adatainak értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 

ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, 

függvények, függvényábrázolás). 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések 

megjelenítése konkrét 

esetekben. Függvények és 

ábrázolásuk a derékszögű 

koordinátarendszerben. 

A függvényszemlélet 

fejlesztése. Időben lejátszódó 

valós folyamatok elemzése a 

grafikon alapján. 

Fizika; biológia- 

egészségtan; 

kémia; földrajz: 

függvényekkel 

leírható folyamatok. 
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Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság 

grafikus képe. 

A mindennapi élet, a 

tudományok és a 

matematika közötti 

kapcsolat fölfedezése 

konkrét példák alapján. 

Számolási készség fejlesztése 

a racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 

Fizika: út-idő. 

Egyismeretlenes elsőfokú 

egyenletek grafikus 

megoldása. 

Helyzetfelismerés: a 

tanult ismeretek 

alkalmazása új 

 

 helyzetben.  

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: 

szöveggel vagy matematikai 

alakban megadott szabály 

grafikus megjelenítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, 

írásban. Környezettudatosságra 

nevelés: pl. adatok és 

grafikonok elemzése a 

környezet szennyezettségével 

kapcsolatban. 

Földrajz: 

adatok 

hőmérsékletre

, csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: adatok 

vizsgálata a levegő 

és a víz 

szennyezettségére 

vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok 

vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer. 
 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, 

csökkenés, értelmezési tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

4. Geometria 
Óraker

et 

 

51 óra 
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Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott 

feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög 

belső és külső szögeinek összegére vonatkozó tapasztalatok. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok 

tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott 

pont koordinátáinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai 

egység 
Rendszerező készség fejlesztése. 

 

 

 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség 

fejlesztése. Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. 

Geometriai transzformációkban megmaradó és változó 

tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztése. Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, 

testháló összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés 

menete, szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kis csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, 

együttműködési készség, tolerancia. 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Háromszögek osztályozása 

oldalak, illetve szögek 

szerint. 

A tanult ismeretek 

felidézése, megerősítése. 

A halmazszemlélet 

fejlesztése. A háromszögek és 

a négyszögek tulajdonságaira 

vonatkozó igaz- 

hamis állítások 

megfogalmazásán keresztül a 

vitakészség fejlesztése. 

Tömör, de pontos szabatos 

kifejezőkészség fejlesztése. 

A szaknyelv minél 

pontosabb 

használata írásban is. 

 

A háromszögek 

magassága, 

magasságvonala, 

magasságpontja. 

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

Számolási készség 

fejlesztése. Átdarabolás a 

terület meghatározásához. 

Eredmények becslése. 

Informatika: 

tantárgyi 

szimulációs 

program. 

A háromszög és a négyszög 

belső és külső szögeinek 

összege. 

Tételek megfogalmazása 

megfigyelés alapján. 

Bizonyítási 
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Matematikatörténet: 

Bolyai Farkas, Bolyai 

János. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

igény felkeltése.  

Paralelogramma, trapéz, 

deltoid tulajdonságai, kerülete, 

területe. Szabályos sokszögek. 

Kör kerülete, 

területe. A kör és 

érintője. 

Törekvés a tömör, de 

pontos, szabatos 

kommunikációra. A 

szaknyelv egyre pontosabb 

használata írásban is. 

A terület 

meghatározása 

átdarabolással. 

A kör kerületének 

közelítése méréssel. 

Számítógépes animáció 

használata az 

egyes 

területképletekhe

z. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

hétköznapi 

problémák, 

területtel 

kapcsolatos 

számítás. 

 

Vizuális kultúra: 

Pantheon, 

Colosseum. 

A tanult síkbeli 

alakzatok (háromszög, 

trapéz, paralelogramma, 

deltoid) szerkesztése. 

Nevezetes szögek 

szerkesztése: 15°, 45°, 75°, 

105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges 

eszközök célszerű használata. 

Átélt folyamatról készült 

leírás gondolatmenetének 

értelmezése (pl. egy 

szerkesztés leírt lépéseiről a 

folyamat felidézése). 

A szaknyelv pontos használata. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

műszaki rajz 

készítése. 

 

Földrajz: 

szélességi körök 

és hosszúsági 

fokok. 

Középpontos tükrözés. 

A középpontos tükrözés 

tulajdonságai. A 

középpontos tükörkép 

szerkesztése. 

Pontos, precíz munka 

elvégzése a szerkesztés során. 

A transzformációs szemlélet 

továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

művészeti 

alkotások 

megfigyelése a 

tanult 

transzformációk 

segítségével. 
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Középpontosan 

szimmetrikus alakzatok a 

síkban. 

A tanult sokszögek 

osztályozása szimmetria 

szerint. 

A 

megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Halmazképző, 

rendszerező képesség 

fejlesztése. 

A matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti 

alkotások vizsgálata 

(Penrose, Escher, Vasarely). 

Gondolkodás fejlesztése 

szimmetrián alapuló 

játékokon 

keresztül. 

Vizuális kultúra; 

biológia-

egészségtan: 

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban és 

a természetben. 

Tengelyes és középpontos Áttekinthető, pontos szerkesztés Vizuális kultúra: 

szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben. 

igényének fejlesztése. festmények 
geometriai 

alakzatai. 

Párhuzamos szárú szögek. A tanult transzformációk 

tulajdonságainak 

felismerése, felhasználása a 

fogalmak kialakításánál. 

 

Az egybevágóság 

szemléletes fogalma, a 

háromszögek 

egybevágóságának esetei. 

Az egybevágóság jelölése.  

A 

megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: 

festmények, 

művészeti alkotások 

egybevágó 

geometriai alakzatai. 
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Három- és négyszög alapú 

egyenes hasábok, 

forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, felszíne, 

térfogata. 

A halmazszemlélet 

és a térszemlélet 

fejlesztése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

modellek 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári: 

történelmi 

épületek látszati 

képe és alaprajza 

közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: 

térbeli tárgyak 

síkbeli 

megjelenítése. 

Mértékegységek 

átváltása racionális 

számkörben. 

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások 

helyes elvégzésének 

fejlesztése. 

Testnevelés és 

sport: távolságok 

és idő becslése, 

mérése. 

 

Fizika; kémia: 

mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 

Egyszerű számításos feladatok 

a geometria különböző 

területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési 

igény fejlesztése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, 

gyorsítására. 
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Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos 

tükrözés, eltolás. Egybevágóság. 

Középpontos szimmetria, paralelogramma, 

rombusz. Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. 

Hasáb, henger. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

5. Statisztika, valószínűség 
Óraker

et 5 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok 

olvasása. Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás 

fejlesztése. Gazdasági nevelés. 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Adatok gyűjtése, 

rendszerezése, adatsokaság 

szemléltetése, grafikonok 

készítése. 

Adatsokaságban való 

eligazodás: táblázatok 

olvasása, grafikonok készítése, 

elemzése. 

Statisztikai szemlélet 

fejlesztése. Együttműködési 

készség 

fejlődése. 

Testnevelés és 

sport: 

teljesítmények 

adatainak, 

mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba 

rendezése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és 

értelmezése, ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása. 

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, 

elemzése. Adatsokaságban 

való eligazodás képességének 

fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket 

felismerő képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

táblázatok 

és grafikonok 
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 Elemző képesség fejlesztése. adatainak ki- és 

leolvasása, 

elemzése, adatok 

gyűjtése, 

táblázatba 

rendezése. 

Informatik

a: 

statisztikai 

adatelemz

és. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes 

becslése. Valószínűségi 

kísérletek, eredmények 

lejegyzése. 

Gyakoriság, relatív 

gyakoriság fogalma. 

Valószínűségi 

szemlélet fejlesztése. 

Tudatos 

megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A tapasztalatok 

rögzítése képességének 

fejlesztése. Tanulói 

együttműködés 

fejlesztése. 

Számítógép használata a 

tudománytörténeti 

érdekességek 

felkutatásához. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a 

7. 

évfoly

am 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, 

állítások tagadása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető 

közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb 

esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset 

szisztematikus összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

−  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és 

értelmes kerekítése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, 
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fordított arányosság. 

− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 

legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 

Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

− Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

− Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 

mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 

− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 

megoldásában. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 

kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 

feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 

készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 

kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat 

készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 

− Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 

négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 

megoldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése. 

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 

forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a 
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mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 
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8.évfolyam 

Ebben az évfolyamban tovább folytatódik a szimbolikus gondolkodás kialakulása, ami megalapozza 

a betűkkel számolást, az egyenletek megoldását, azonosságok alkalmazását. Az absztrakció 

fejlődésével a logikai műveletek, a problémamegoldás lépéseinek alkalmazása, a feladatmegoldás 

tudatosabbá válik. Ezzel együtt fejlődnek az indoklások, a bizonyítási igény. 

A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli különbségek miatt 

8. osztályban alapvetően szükséges a tárgy csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű 

lehetőséget teremteni a lassabban haladók felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásának 

elmélyítésére. 

 

Éves órakeret felosztása 8. osztály: 

 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

8 óra 

Számelmélet, algebra 51 óra 

Függvények, az analízis elemei 22 óra 

Geometria 54 óra 

Statisztika, valószínűség 9 óra 

Összesen 144 óra 

 
Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 

kiszámítása. 

− Konkrét feladatok kapcsán a tanuló képes esélylatolgatásra, felismeri a biztos és a 

lehetetlen eseményt. 

− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban. 

− Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási 

területének, eredményének megnevezése. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

Órakeret 

 

8 + 

folyamatos 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz 

fogalma. Két véges halmaz közös része, egyesítése. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. 

Igaz és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz 

szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és 

alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

 

 

 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz 

jellegű használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai 

szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való 

törekvés (szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, 

kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek 

a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok 

használatának fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Halmazba rendezés több A halmazszemlélet 

fejlesztése. 

 

szempont alapján a Rendszerszemlélet 

fejlesztése. 

halmazműveletek  

alkalmazásával.  

Két véges halmaz uniója,  

különbsége, metszete. A  

részhalmaz.  

Matematikatörténet:  

Cantor.  
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Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, 

legfeljebb” 

kifejezések 

használata. 

A matematikai szaknyelv 

pontos használata. 

A nyelv logikai elemeinek 

egyre 

pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges 

és lényegtelen 

megkülönböztetése. 

Egyszerű („minden”, 

„van olyan” típusú) 

állítások igazolása, 

cáfolata konkrét 

példák kapcsán. 

Kulturált érvelés 

képességének fejlesztése. 

 

A matematikai 

bizonyítás előkészítése: 

sejtések, kísérletezés, 

módszeres próbálkozás, 

cáfolás. 

A bizonyítási igény 

felkeltése. Tolerancia, 

kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás 

elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz 

kapcsolódó szöveges feladatok 

megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a 

matematika nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes 

grafikus és verbális 

kommunikáció. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz; technika, 

életvitel és 

gyakorlat: 

számításos 

feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív 

attitűd. (pl. Hanoi torony) 

 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása különféle 

módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok 

készítése). Sorba rendezés, 

kiválasztás. 

Néhány elem esetén az összes 

eset felsorolása. 

A kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés az összes 

eset rendszerezett 

felsorolásában. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, 

lehetséges, lehetetlen. 
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fogalmak 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Számelmélet, algebra 
Óraker

et 

 

51 óra 

 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Műveletek racionális számokkal. Pozitív 

egész kitevőjű hatvány fogalma. Műveletek hatványokkal. 

Prímszám, prímtényezőkre bontás. 

Algebrai kifejezések. Elsőfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása, mérlegelv. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság, fordított 

arányosság, arány, arányos osztás. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti 

kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, 

készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai 

modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat 

alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek 

és többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros 

és kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a 

munka tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hatványozás fogalma 

pozitív egész kitevőre, egész 

számok körében. 

A hatvány 

fogalmának 

kialakítása, 

fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

felkeltése. 
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10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség 

fejlesztése (fejben és 

írásban). 

Kémia: 

számítási 

feladatok. 

A négyzetgyök fogalma. 

Számok négyzete, 

négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra 

(π, 2 ). 

Négyzetgyök 

meghatározása 

számológéppel. 

 

Arány, aránypár, arányos 

osztás. Egyenes arányosság, 

fordított 

A következtetési képesség 

fejlesztése: a mindennapi élet 

és 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

arányosság. a matematika közötti 

gyakorlati kapcsolatok 

meglátása, a felmerülő 

arányossági feladatok 

megoldása során. 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia; 

földrajz: arányossági 

számítások 

felhasználása 

feladatmegoldásokba

n. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

műszaki rajzok 

értelmezése. 

Mértékegységek 

átváltása racionális 

számkörben. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások 

helyes elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és 

lineáris időfogalom, időtartam, 

időpont szavak értő ismerete, 

használata. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

Főzésnél a tömeg, 

az űrtartalom és az 

idő mérése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 
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A mindennapjainkhoz 

köthető százalékszámítási 

feladatok. Gazdaságossági 

számítások. 

Feladatok az árképzés: 

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő- 

szerek, oldatok) 

anyagösszetétele köréből. 

Szövegértés, 

szövegalkotás fejlesztése. 

Becslések és 

következtetések végzése. 

Zsebszámológép 

célszerű használata a 

számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

 

Fizika; kémia: 

számítási 

feladatok. 

 

Kémia: 

oldatok 

tömegszázalék

os 

összetételének 

kiszámítása. 

 

Fizika: 

hatásfok 

kiszámítása. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. 

Egytagú 

és többtagú algebrai egész 

Egyszerű szimbólumok 

megértése és a 

matematikában, 

valamint a többi tantárgyban 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan: 

Képletek átalakítása. 
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kifejezések szorzása 

racionális számmal, egytagú 

egész kifejezéssel. 

szükséges egyszerű 

képletalakítások elvégzése. 

Algebrai kifejezések 

egyszerű átalakításának 

felismerése. 

A képlet 

értelme, 

jelentősége. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása 

képlet alapján. 

Elsőfokú, illetve 

elsőfokúra visszavezethető 

egyenletek, elsőfokú 

egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, 

megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

továbbfejlesztése. A 

megoldások ábrázolása 

számegyenesen. 

Pontos munkavégzésre 

nevelés. Számolási készség 

fejlesztése. Az ellenőrzés 

igényének 

fejlesztés. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan: 

számításos 

feladatok. 

A matematikából és a 

mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok 

megoldása a tanult 

matematikai módszerek 

használatával. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

Feladatok például a 

környezetvédelem, az 

egészséges életmód, a 

vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű 

felhasználása köréből. 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás 

fejlesztése. A lényeges és 

lényegtelen elkülönítésének, 

az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet 

tagolása. Az ellenőrzési 

igény további fejlesztése. 

Igényes 

kommunikáció 

kialakítása. 

Szöveges feladatok 

megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a 

családi élettel, a 

gazdaságossággal 

kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. A 

gondolatmenet 

tagolása. 



 

139 

 

 

 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

Négyzetgyök. Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított 

arányosság. Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, 

helyettesítési érték, egynemű kifejezés, összevonás, 

zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

 

3. Függvények, az analízis elemei 

Óraker

et 22 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-

rendszerben. 

Függvények és ábrázolásuk derékszögű koordináta-

rendszerben. Lineáris függvények. 

Grafikonok értelmezése. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok 

adatainak értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek 

ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, 

függvények, függvényábrázolás). 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Függvények és ábrázolásuk 

a derékszögű 

koordinátarendszerben. 

A függvényszemlélet 

fejlesztése. Időben lejátszódó 

valós folyamatok elemzése a 

grafikon alapján. 

Fizika; biológia- 

egészségtan; 

kémia; földrajz: 

függvényekkel 

leírható folyamatok. 
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Lineáris függvények. 

(Példa nem lineáris 

függvényre: f(x) = x2, f(x) 

 .(׀x׀=

Függvények 

jellemzése növekedés. 

A mindennapi élet, a 

tudományok és a 

matematika közötti 

kapcsolat fölfedezése 

konkrét példák alapján. 

Számolási készség fejlesztése 

a racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 

Fizika: út-

idő; 

feszültség- 

áramerőssé

g. 

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: 

szöveggel vagy matematikai 

alakban megadott szabály 

grafikus megjelenítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, 

írásban. Környezettudatosságra 

nevelés: pl. adatok és 

grafikonok elemzése a 

környezet szennyezettségével 

kapcsolatban. 

Földrajz: 

adatok 

hőmérsékletre

, csapadék 

mennyiségére. 

 

Kémia: adatok 

vizsgálata a levegő 

és a 

  víz szennyezettségére 

vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok 

vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer. 
 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, 

csökkenés, értelmezési tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

4. Geometria 
Óraker

et 

 

54 óra 
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Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott 

feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög 

belső és külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen és középpontos 

tükrözés. Nevezetes szögpárok. 

Háromszögek egybevágóságának esetei. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott 

pont koordinátáinak a leolvasása. 

Háromszögek, speciális négyszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

Háromszög, négyszög alapú hasábok, hengerek felszínének és 

térfogatának a kiszámítása. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség 

fejlesztése. Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. 

Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok 
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 megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztése. Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, 

testháló összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés 

menete, szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kis csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, 

együttműködési készség, tolerancia. 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Eltolás, a vektor fogalma. Egyszerű alakzatok 

eltolt képének 

megszerkesztése. A 

megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

 

Három- és négyszög alapú 

egyenes hasábok, 

forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, felszíne, 

térfogata. 

Ismerkedés a 

forgáskúppal, gúlával, 

gömbbel. 

A halmazszemlélet 

és a térszemlélet 

fejlesztése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

modellek 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári: 

történelmi 

épületek látszati 

képe és alaprajza 

közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: 
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térbeli tárgyak 

síkbeli 

megjelenítése. 

Mértékegységek 

átváltása racionális 

számkörben. 

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások 

helyes elvégzésének 

fejlesztése. 

Testnevelés és 

sport: távolságok 

és idő becslése, 

mérése. 

  
Fizika; kémia: 

mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 

Pitagorasz tétele 

Matematikatörténet: 

Pitagorasz élete és 

munkássága. A pitagoraszi 

számhármasok. 

A Pitagorasz-tétel 

alkalmazása geometriai 

számításokban. 

Annak felismerése, 

hogy a matematika az 

emberiség kultúrájának 

része. 

A bizonyítási igény 

felkeltése. Számítógépes 

program felhasználása a 

tétel 

bizonyításánál. 

 

Egyszerű számításos feladatok 

a geometria különböző 

területeiről. 

A számolási készség, a 

becslési készség és az 

ellenőrzési igény fejlesztése. 

Zsebszámológép 

célszerű használata a 

számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Kicsinyítés és nagyítás. A megfigyelőképesség 

fejlesztése: a középpontos 

nagyítás, kicsinyítés 

felismerése hétköznapi 

szituációkban. 

Földrajz: térkép. 

 

Biológia-

egészségtan: 

mikroszkóp. 

  
Vizuális kultúra: 

valós tárgyak 

arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 
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Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos 

tükrözés, eltolás. Vektor. Egybevágóság. 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

5. Statisztika, valószínűség 
Óraker

et 9 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok 

olvasása. Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Módusz, medián. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése, esélylatolgatás. Biztos, lehetetlen események. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás 

fejlesztése. Gazdasági nevelés. 

Ismeret

ek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Adatok gyűjtése, 

rendszerezése, adatsokaság 

szemléltetése, grafikonok 

készítése. 

Adatsokaságban való 

eligazodás: táblázatok 

olvasása, grafikonok készítése, 

elemzése. 

Statisztikai szemlélet 

fejlesztése. Együttműködési 

készség 

fejlődése. 

Testnevelés és 

sport: 

teljesítmények 

adatainak, 

mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba 

rendezése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és 

értelmezése, ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása. 

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, 

elemzése. Adatsokaságban 

való eligazodás képességének 

fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket 

felismerő képesség 

fejlesztése. Elemző képesség 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia-

egészségtan; 

földrajz; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

táblázatok és 

grafikonok 

adatainak ki- és 

leolvasása, 

elemzése, adatok 

gyűjtése, 

táblázatba 
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rendezése. 

Informatik

a: 

statisztikai 

adatelemz

és. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes 

becslése, szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, 

Valószínűségi 

szemlélet fejlesztése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

 

eredmények lejegyzése. 

Matematikatörténet: 

érdekességek a 

valószínűség- számítás 

fejlődéséről. 

A tapasztalatok 

rögzítése képességének 

fejlesztése. Tanulói 

együttműködés 

fejlesztése. 

Számítógép használata a 

tudománytörténeti 

érdekességek 

felkutatásához. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a 

8. 

évfoly

am 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, 

állítások tagadása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető 

közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb 

esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset 

szisztematikus összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

−  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és 

értelmes kerekítése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes 

arányosság, fordított arányosság. 

− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult 

összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a 

legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök 

közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. 

Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

− Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív 

egész kitevők esetén. 

− Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 



 

147 

 

 

 

mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 

− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok 

megoldásában. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris 

kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos 

feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok 

készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak 

kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

 

Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat 

készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 

− Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, 

négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 

megoldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének 

szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi 

helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

− A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének 

számítása feladatokban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, 

forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a 

mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

− Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség 

fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. 
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− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban. 
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4.Történelem 
 

7–8. évfolyam 

 

Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a 

korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, 

sokoldalúbb összefüggésekbe ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő 

társadalmi és állampolgári ismeretek a történelemmel együtt a korábbiaknál nagyobb 

lehetőséget kínál az állampolgárságra, demokráciára nevelésre. A nemzeti azonosságtudatra és 

a hazafiságra nevelés követelménye pedig Trianon utáni történelmünkben a határon túli 

magyarság sorsát nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja tárgyalni. Fontos az 

európai integráció és a globalizáció folyamatának összeegyeztetése az egészséges nemzeti 

azonosságtudat kialakításával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és 

állampolgári kompetencia készíti elő tanulóinkat a közügyekben való részvételre. Ez elsősorban 

a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek keretében valósul meg. Tárgyunkon keresztül 

is elérendő fontos cél a hatékony, önálló tanulás és a történelmi ismeretek önálló elsajátítása 

képességének mind magasabb szintre emelése is. 

A 7–8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is képessé 

válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál ez már jobban 

közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a képszerűség elvét 

és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a tanulókkal 

a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk. A két évfolyam anyaga az elmúlt 

másfél évszázad történelmét dolgozza fel. A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekkel 

együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, hogy megértsék saját korukat, másrészt, hogy a 

jelenben felmerülő kérdésekre főként a közelmúlt történelmében keressenek és kapjanak 

válaszokat. Legalább ennyire fontos azonban az is, hogy a demokrácia értékeinek 

bemutatásával felkészítsük őket a felelős állampolgári létre és a demokratikus közéletben való 

tudatos részvételre. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket átfogó 

tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi 

általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való eligazodásra 

igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a 

hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek 

fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia – széles körben 

hasznosíthatók az iskolán kívüli életben is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális és 

állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. 

általános nevelési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára 

való nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését 

a tanulókban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt 

is. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek 

témakörei a társadalomtudományi oktatás lezárását jelentik az iskolatípuson belül. A témakörök 

a történelmi tudásra építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják a korábban 

megismert társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, illetve viszonyrendszereket. E témák 

feldolgozása ugyanakkor előkészítés is a továbblépésre, hiszen ez az év fordulópontot jelent a 

tanulók többségének életében. 14 éves kortól felgyorsul a szocializáció. Egyre fontosabbá válik 

az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, valamint tudatos gyakorlása, a gazdaság 

működésének átlátása, a vállalkozói szemlélet kialakulása, valamint a bonyolult társadalmi 
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viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre aktívabb önálló fogyasztókká válnak, ezért 

fontos, hogy e téren is a tudatosság jellemezze döntéseiket. A tantervben szereplő jelenismereti 

témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, egyéni 

érvényesülésülését és közösségi felelősségvállalását. 

Elsősorban azon képességek megerősödését kívánják támogatni, amelyek birtokában a tanulók 

el tudnak igazodni számukra ismeretlen helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni azokra a 

problémákra, amelyekkel szembesülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, dönteni tudnak, 

valamint az általános emberi és polgári normáknak megfelelő módon viselkednek. 

Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül vagy tanulási 

irányuk megválasztásával elindulnak a munka világa felé. Számukra külön is fontos lehet 

mindaz, amivel e témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, valamint a 

gazdasági és a pénzügyi kérdésekről való reális gondolkodás megalapozásához. 

Mind a XX. századi történelem, mind a társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei is 

számos izgalmas lehetőséget kínálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. Ezek az 

egységek a tanulási folyamat bármely pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol támogatják az 

adott korszak jobb megértését – hozzájárulva egyúttal a médiaismeret sajátos fejlesztési 

céljainak a megvalósulásához is. 

 

7.évfolyam 

Éves óraszám:72 óra 

Heti óraszám:2óra 

 

 

Tematikai egység Órakeret 

65+7=72 óra 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 8 óra 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 12+1óra 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 8 óra 

Európa és a világ a két háború között 11+1óra 

Magyarország a két világháború között 14+1óra 

A második világháború 12+1óra 

Év eleji és év végi ismétlés +3óra 

A helyi tantervben tervezhető 10 %-os órakeretet az ismeretek elmélyítésére, 

megszilárdítására, valamint rendszerezésre, ismétlésre használjuk fel. 

 

 

Tematik

ai 

egység 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet 

új jelenségei 

Óraker

et 8 

óra 
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Előzetes tudás 

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a középkori 

és az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, Kolumbusz és 

tengerésztársainak élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848–1849-es 
magyar forradalom és szabadságharc eseményei. 

 

 

 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A nemzeti öntudat és a hazafiság megjelenésének jellemzői. A 

nemzetépítés mint a közösségteremtés új formájának felismerése. A 

nemzetállamiság társadalmi összetartó elemeinek tudatosítása. 

A középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítása, a 19. 

századi Európa és Észak-Amerika történelme közös vonásainak 

megállapítása. Annak bemutatása, hogy a középkori és az újkori vezető 

államok közül néhány a 19. században és ma is vezető szerepet tölt be a 

politikai és gazdasági életben. A tudományos és technikai fejlődés 

bemutatása, pozitív és negatív oldalának megismerése. A változások 

lényegének megértése és értelmezése, saját vélemény kifejtése, 

alátámasztása önálló kutatómunkával. Az egyes események nyomon 

követése és értelmezése térképen, bizonyos tények, adatok felkutatása. 

Tém

ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolód

ási 

pontok 

Az egységes 

Németország létrejötte. 

 

Polgárháború az Amerikai 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk gyűjtése 

lexikonokból, az internetről 

vagy könyvtári kutatással. (pl. 

a 

Vizuális kultúra: 

A 19-20. 

század 

fordulójának 

stílusirányzat

ai. 

Egyesült Államokban. 

 

Az ipari forradalom 

második szakaszának 

feltalálói és 

találmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Szövetségi rendszerek és 

katonai tömbök 

kialakulása. 

közlekedés fejlődése a 

lovas kocsitól az autóig). 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Magyarázat az egységes 

államok kialakulásának 

történelmi okaira. (pl. az 

Egyesült Államok 

megszületése). 

 

Kommunikáció: 

– Beszámoló készítése 

valamilyen témáról. (pl. a 

korszak magyar tudósai, 

feltalálói). 

 

Ének-zene: 

Liszt zenéje. 

A kort idéző 

híres 

operarészletek. 

 

Fizika: 

Korabeli 

felfedezés

ek, 
újítások, 

találmányok (pl. 

autó, izzó, 

telefon). Ezek 

működésének 

elvei. 



 

152 

 

 Tájékozódás időben és térben: 

–  A tanult földrajzi 

helyeknek térképen történő 

megkeresése. 

–  Vaktérkép (pl. a 

központi hatalmak és az 

antant országok 

berajzolásához). 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 

bizonyíték, interpretáció. 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, gazdaság, 

gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, 

egyeduralom, önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, 
parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, birodalom. 

 

 

Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, 

monopólium, tömegkultúra. 

Személyek: I. Vilmos császár, Garibaldi, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. 

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. 

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az 

Egyesült Államokban), 1870 (az olasz egység létrejötte), 1871 (a Német 

Császárság létrejötte). 

 

 

Tematikai 

egység 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus 

kora Magyarországon 

Óraker

et 12 +1 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar 

polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, a 19. századi 

Európa viszonyai közepette. Egységes nemzetállamok létrejötte. A 

vonatkozó térképek ismerete. Iskolai megemlékezések: az aradi 

vértanúk 
emléknapja. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az uralkodói önkény, a zsarnoki intézkedések felismerése, 

hátrányainak tudatosítása. A nemzetek közötti szembenállás 

feloldásaként, a kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés 

(kiegyezés) 
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 jelentőségének felismertetése, elfogadása. A békés építő 

munka eredményeink megismertetése, értékeinek 

megbecsülése. 

A 19. század második fele magyar történelmének 

csomópontjainak, lényegi gazdasági és társadalmi folyamatainak, 

néhány főbb 

történésének megismertetése. Annak megértése, hogy az 

adott lehetőségek minél teljesebb körű kihasználása európai 

összehasonlításban is jelentős előrelépést hozott. A kor 

szemlélése a korábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a 

korabeli európai 
viszonyokkal szinkronba állítva. A kor egy-egy jeles 

politikusa, személyisége munkásságának értékelése. 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország az 

önkényuralom 

éveiben. 

 

A kiegyezés; 

Deák Ferenc 

szerepe 

létrejöttében. Az 

új dualista állam. 

Államférfia

k. 

Egyezmény

ek, 

szövetségek

. 

 

Magyarország 

gazdasági, társadalmi 

és kulturális fejlődése. 

Népek egymásra 

hatása, együttélése. 

 

Budapest világváros. 

Urbanizáció. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  Az adatok oszlop- 

és kördiagramokban 

történő feldolgozása.(pl. 

a korszak 

gazdasági fejlődésének 

jellemző). 

–  Ismeretszerzés írásos és 

képi forrásokból. (pl. 

tájékozódás 

Budapest 19. századi 

történelmi emlékeiről). 

 

Kritikai gondolkodás: 

–  Érvek és ellenérvek 

gyűjtése a kiegyezésről. (pl. 

vita arról, hogy ez a lépés az 

ország megmentésének vagy 

elárulásának tekinthető-e). 

–  Beszámoló a 

millenniumi eseményekről a 

kor fény- és árnyoldalait is 

bemutatva. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Arany János: 

A walesi bárdok. 

Molnár Ferenc: A Pál 

utcai fiúk. 

 

Vizuális kultúra: 

A magyar 

történeti 

festészet példái. 

A századforduló 

magyar építészeti 

emlékei és 

legismertebb festői. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

A családok eltérő 

helyzete, életszínvonala a 

19. század végén. 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia együtt 

élő népei. A 

nemzetiségek 

helyzete. 

Kisebbség, 

többség, 

nemzetiségek. 

 

Millenniumi 

Kommunikáció: 

–  A dualista 

rendszer 

államszerkezeti 

ábrájának 

elkészítése, és magyarázata. 

–  A kiegyezésben 

főszerepet játszó személyiség 

portréjának bemutatása (pl. 

Deák Ferenc, 
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megemlékezések Eötvös József, Ferenc József). 

 Tájékozódás térben és időben: 

–  Földrajzi, néprajzi 

(pl. honismereti) és 

történelmi térképek 

összevetése. 

–  Budapest fejlődésének 

nyomon követése (pl. korabeli 

és mai térkép alapján). 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, 

önkényuralom, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
vallás. 

 

 

Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, 

dualizmus, millennium, agrárország, emigráció, amnesztia. 

Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró 

Eötvös József, Tisza Kálmán, Kandó Kálmán, Bánki Donát. 

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest. 
Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

 

 

Tematikai 

egység 

 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 
Órake

ret 8 

óra 

 

Előzetes tudás 
A 19. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A 

nemzetállamok kialakulása Európában, mely folyamat 

konfliktushoz vezet. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A jogos és jogtalan háború, a honvédelem és hódítás közötti 

különbségtétel tudatosítása. Az emberi élet értékének felismerése, a 

háború pusztításainak elutasítása, a hősi halottak emlékének 

ápolása, a békés életviszonyok jelentőségének megértetése, 

elfogadása. 

Az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatok és szövetségek 

megismerése. Önálló gyűjtő- és kutatómunkával a témával 

kapcsolatban ismeretek szerzése. Önálló tájékozódás, a katonai 

események nyomon követése a térképen. Annak tudatosítása, hogy 

Európa történelmének addigi legvéresebb időszaka az első 

világháború volt. 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A 

gyarmatbirodalmak 

kialakulása. Élet a 

gyarmatokon. 

 

Az első 

világháború 

kirobbanása. 

Tömegek és gépek 

háborúja. 

Békék, háborúk, 

hadviselés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  Jegyzetek 

készítése Európa 

nagyhatalmainak 

vezetőiről. (pl. II. 

Vilmos, Ferenc József, 

II. Miklós). 

–  Ismeretszerzés a 19. 

század végi nagyhatalmakról 

az internetről. 

Földrajz: 

Európa, és benne 

a Balkán helye a 

mai földrajzi 

térképeken. 

 

Kémia: 

Vegyi fegyverek. 

Magyarok az 

első 

világháborúban

. 

 

A háború 

következményei 

Oroszországban, Lenin 

és a bolsevikok hatalomra 

kerülése. 

 

Az Egyesült 

Államok belépése 

és az antant 
győzelme a 
világháborúban. 

Kritikai gondolkodás: 

–  Érvek gyűjtése (pl. A 

háború törvényszerű 

kitörése, illetve annak 

elkerülhetősége mellett). 

 

Kommunikáció: 

–  Grafikonok, 

táblázatok elemzése, 

készítése az első 

világháború legfontosabb 

adatairól. 

Ének-zene: 

Katonanóták 

archív 

felvételekről. 

 

Vizuális kultúra: 

Filmek, korabeli 

fotók, albumok a 

Magyar évszázadok 

című 

tévésorozatból. 

 

Informatika: 

Történelemformáló eszmék. –  Vita. (pl. A politikusok 

szerepe és felelőssége az 

első világháború 

kirobbantásában). 

Adatok gyűjtése 

történelmi 

eseményekről és 

személyekről az 

interneten. 
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 Tájékozódás térben és időben: 

–  A történelmi tér 

időbeli változásai (pl. A 

határok újrarajzolása a 

háború után). 

–  Vaktérképek készítése 

(pl. frontvonalak 
berajzolása). 

–  Az események 

ábrázolása időszalagon. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági teljesítmény, politika, állam, államforma, 

államszervezet, birodalom, szuverenitás, háború, hadsereg. 

 

 

Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, 

szovjet, hátország, kétfrontos háború. 

Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós. 

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország. 

Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az 

első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik 
hatalomátvétel). 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Európa és a világ a két háború között 
Óraker

et 11+1 

óra 

 

Előzetes tudás 
A 19. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása az 

előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy csatái, 

új fegyverei, és a világégés következményei. 

 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró béke nem a résztvevők 

bűnei és érdemei alapján köttetik meg, hanem a győztesek 

érdekeinek 

megfelelően. A háború és a válságok következményeként a 

szélsőséges politikai erők befolyásának növekedése és hatalomra 

jutásuk 

lehetőségének felismertetése, a modern diktatórikus 

rendszerek jellemzőinek azonosítása, elítélése. 

A háború utáni rendezés és következményei megismerése. A 

területi változások térképen történő nyomon követése. A 

történelmi 
összefüggések megértése, egyszerűbb források elemzése. 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A Párizs környéki 

békék. Európa új arca. 

 

A kommunista 

diktatúra a 

Szovjetunióban Sztálin, 

a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  Ismeretek szerzése a 

békekötés 

dokumentumaiból (pl. új 

országhatárok). 

– Statisztikák összevetése 

Földrajz: 

Kelet- és Közép-

Európa térképe. 

 
Vizuális kultúra: 

diktátor. A 

GULAG 

rendszere. 

Birodalmak. 

 

A gazdasági világválság 

az Egyesült Államokban 

és 

Európában. 

 

A nemzetiszocializmus 

Németországban, 

Hitler a diktátor. 

 

A náci 

terjeszkedés 

kezdetei 

Európában. 

(pl. az európai 

nagyhatalmak és 

gyarmataik területük, 

népességük, 

ásványkincseik alapján). 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések 

megfogalmazása a 

számunkra igazságtalan 

békéről. 

–  Az első világháború 

utáni békék történelmi 

következményei, és az 

abból eredő újabb 

konfliktusok 

felismerése. 

– Többféleképpen 

értelmezhető szövegek és 

képi dokumentumok 

elemzése. 

Dokumentum- 

és játékfilmek, 

fotók, 

albumok. Játékfilmek 

(pl. Chaplin: Modern 

idők, A diktátor), 

rajzfilmek (pl. Miki 

egér), Walt Disney 

stúdiója. 

Építészek (pl. W. Gropius, 

F. L. Wright, Le 

Corbusier), szobrászok 
(pl. 

H. Moore) és festők (pl. 

H. Matisse, P. Picasso, 

M. Duchamp, M. 

Chagall, S. Dali). 

 

Ének-zene: 

Neoklasszicizmus 

(pl. Stravinsky: 

Purcinella). 

 Kommunikáció: 

–  A gazdasági 

világválság magyarázata, 

összehasonlítása napjaink 

gazdasági folyamataival. 

–  Diagramok készítése 

(pl. termelési és 

munkanélküliség 

adatokból). 

 

 
Tájékozódás térben és időben: 

–  Az események és 

az évszámok 

elhelyezése a 

térképen. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 
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Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, gazdasági válság, politika, állam, államforma, 

államszervezet, egyeduralom, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

 

 

 

Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi 

kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, 

gazdasági válság. 

Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. 

Topográfia: Szovjetunió, New York. 

Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (Marcia 

su Roma, a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági 
világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése). 

Tematik

ai 

egység 

 

Magyarország a két világháború között 
Óraker

et 14 +1 

óra 

 

Előzetes tudás 
A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni 

békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai 

megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja. 

 

 

 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló azonosítja a nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti 

különbséget, valamint felismeri a politikai kalandorság jellemzőit és 

következményeit. A trianoni békediktátum és országvesztés 

igazságtalan kegyetlenségének tudatosítása, nemzeti sorstragédiaként 

való empatikus megélése. Annak tudatosítása, hogy egy-egy nemzet 

érdekérvényesítése legtöbbször egy másik nemzet kárára történik, így 

a vesztes fél ezt nem egyszer végzetes katasztrófaként éli meg. 

Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és 

egymás mellé állításával önálló vélemény alkotása az adott 

korszakról. Ezek alapján a korszak és szereplői kétarcúságának 

kiegyensúlyozott értékelése, ismerve azok eredményeit, de nem 

elhallgatva bűneit sem. Annak felismerése, hogy a két háború közötti 

magyar politikát a trianoni döntésre választ adó revízió jellemezte. A 

Trianont követő területi 
változások, majd a revíziók időleges eredményeinek bemutatása. 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az 

őszirózsás 

forradalom 

és a 

Tanácsköztársaság 

okai, 

következményei. 

 

A trianoni 

országvesztés 

és a Horthy-

korszak 

kezdete. 

 

A Horthy 

korszak 

jellegzetességei

, meghatározó 

politikusai. 

 

A kultúra, a 

művelődés a Horthy-

korszakban. 

Gyermekek nevelése, 

oktatása. 

 

A határon túli 

magyarság sorsa a 

két világháború 

között. 

 

A revíziós politika 

első sikerei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

− Információk gyűjtése, 

grafikonokból, táblázatokból, 

szöveges forrásokból (pl. a 

Magyarországra nehezedő 

háború utáni terhekről). 

− Korabeli képi 

információforrások 

feldolgozása (pl. plakátok, 
képeslapok, 

újságillusztrációk). 

− A kor helyi és lakóhely 

környéki építészeti emlékeinek 
felkeresése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

− Az 1918–1920 közötti 

folyamatok értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

− Saját vélemények 

megfogalmazása történelmi 

helyzetekről (pl. a király 

nélküli Magyar Királyságról). 

− Fogalmazás készítése 

(pl. a népiskolai 

törvényről). 

− Információk gyűjtése, 

elemzése, érvek, ellenérvek 
felsorakoztatása (pl. a trianoni 

békediktátummal 
kapcsolatban). 

Földrajz: 

Történelmi térképen 

az ország határainak 

változása, a Vix-

jegyzék által kijelölt 

terület. 

 

Biológia-egészségtan: 

A C-vitamin, Szent- 

Györgyi 

Albert 

felfedezése. 

 

Ének-zene: 

A Kodály-módszer, 

Bartók Béla 

zeneszerzői 

jelentősége. 

 

Vizuális kultúra: 

Aba-Novák Vilmos: 

Hősök kapujának 

freskói Szegeden, 

Derkovits Gyula: 

Dózsa-sorozata. 

  

Tájékozódás térben és időben: 

− A revízió 

határmódosításainak 
nyomon követése, térképek 

és 
táblázatok segítségével. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés, lesüllyedés, 

elit réteg, középréteg, alsó réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség. 
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Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, 

fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, népiskolai 

törvény, zsidótörvény. 

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, 

Teleki Pál. 

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia. 

Évszámok: 1918. október 30–31. (az őszirózsás forradalom), 1918. 

november 

16. (a népköztársaság kikiáltása), 1919. március 21. (a 

Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első 

bécsi döntés). 

 

Tematik

ai 

egység 

 

A második világháború 
Óraker

et 12+1 

óra 

 

Előzetes tudás 
Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és 

kulturális törekvések, gazdasági törések a 20. század első 

felében. Iskolai 
megemlékezések: a holokauszt emléknapja. 

 

 

 

 

 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri társadalmi kirekesztés különböző formáit, elutasítja 

az ún. fajelméletet és szörnyű következményeit. A hátországot sem 

kímélő háborús pusztítások tudatosítása. A frontkatonák és a civil 

lakosság 

személyes sorsán keresztül a háború kegyetlenségének és a hősi 

helytállás kettősségének felismertetése. 

Az emberiség legnagyobb háborúja fontosabb 

eseményeinek megismerése, és önálló vélemény alkotása 

azokról. A korszak 

tanulmányozása során a társadalmi igazságosság iránti igény, az 

emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek tiszteletének 

fejlesztése, valamint a béke megőrzése fontosságának belátása. 

Azoknak az az okoknak a tudatosítása, amelyek a pusztító háborúhoz 

vezettek, és 

melynek része a népirtás és a holokauszt. Az iskolán kívül szerzett 

ismeretek (pl. filmek) is felhasználásával önálló tudásbővítés, 

ehhez önálló kutatómunkát is végezve. A háború fontosabb 

történései 

időrendjének ismerete, térképen az egyidejűleg több fronton 

(földrészen) is zajló események nyomon követése. Tájékozottság 

szerzése a háború fontosabb szereplőiről, megfelelően értékelve, adott 

esetben elítélve a 
tevékenységüket. 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A második 

világháború 

kezdete és első 

évei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  Írásos források, 

eredeti fotók és 

dokumentumfilmek 

Földrajz: 

Németország és a Szovjetunió 

 

A Szovjetunió 

német 

megtámadása. 

Koalíciók 

létrejötte. A 

totális háború. 

Békék, 

háborúk, 

hadviselés. 

feldolgozása (pl. a háború 

kirobbanásával kapcsolatban). 

– Önálló ismeretszerzés, 

majd beszámoló filmek 

alapján (pl. Csatorna, A halál 

ötven órája, A bunker). 

–  Diagramok 

készítése, értelmezése 

(pl. a háborús 

erőviszonyok 

ábrázolása). 

–  Haditechnikai 

eszközök megismerése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

–  Magyarázat arra, hogy 

hazánkat földrajzi helyzete 

és revíziós politikája 

hogyan sodorta bele a 

háborúba. 

–  Vita, elemzések, 

kiselőadások tartása a 

Horthy- korszak revíziós 

politikájával kapcsolatban. 

–  Háborús 

háttérintézmények (pl. 

hátország, hírszerzés, 

koncentrációs tábor, 

GULAG) összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

–  Fegyverek, 

katonai eszközök és 

felszerelések 

területváltozásai történelmi 

térképen. Európa 1939–

1941 közötti történelmi 

térképe. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Radnóti 

Miklós: Nem tudhatom. 

ordulat a 

világhábo

rú 

menetébe

n. 

Magyarország 

hadba lépésétől a 

német 

megszállásig. 

 

A hátország 

szenvedései. 

Népirtás a második 

világháborúban, a 

holokauszt. 

 

A második 

front 

megnyitásától 

a 

világháború végéig. 

A jaltai és a 

potsdami 

konferencia. 

Vizuális kultúra: 

Eredeti fotók, háborús 

albumok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

dokumentumfilmek (pl. a 

második világháború nagy 

csatái), játékfilmek (pl. 

Andrzej Wajda: Katyń; 

Michael Bay: Pearl Harbor – 

Égi háború; Joseph 

Vilsmaier: Sztálingrád; 

Andrzej Wajda: Csatorna; 

Ken Annikin: A leghosszabb 

nap; A halál ötven órája; 

Rob Green: A bunker). 
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Magyarország 

német megszállása. 

A holokauszt 

Magyarországon. 

Szálasi és a 

nyilasok 

rémuralma. 

Szovjet 

felszabadítás és 

megszállás. 

bemutatása (pl. 

repülők, harckocsik, 

gépfegyverek, 

öltözetek). 

–  Kiselőadások 

tartása, olvasmányok, 

filmek, 

elbeszélések alapján. 

–  Érvek, ellenérvek egy-

egy vitára okot adó 

eseményről. (pl. Pearl 

Harbor megtámadása; a 

partraszállás). 

 

Tájékozódás térben és időben: 

–  A főbb háborús 

események időrendbe állítása 

térségenként, frontonként. 

–  Térképek elemzése, a 

folyamatok 

összefüggéseinek 

megértése, távolságok, 

területek becslése. 

– Egyszerű stratégiai 
térképek és csatatérképek 
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 készítése.  

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, politika, állam, államforma, államszervezet, diktatúra, 

birodalom, emberi jog, polgárjog, vallásüldözés. 

 Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális 
háború, 

 zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 

 Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 

 Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar,
 Normandia, 

 Auschwitz, Potsdam, Berlin, Jalta, Hirosima. 

 Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 
1941. 

Fogalma
k, 

június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 
27. 

adatok (Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az 
Egyesült 

 Államok hadba lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 1943. február 
eleje 

 (a sztálingrádi csata vége), 1944.   március   19.   (Magyarország 
német 

 megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 
15- 

 16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április 
(a 

 háború vége Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik 
a 

 háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja). 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a 

gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 

felismerése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és 

gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes 

összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi 

események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, 

gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor 

beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat 
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megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében 

elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió 

magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar 

nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon 

azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és 

napjainkból. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes 

a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges 

adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű 

következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, 

különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával 

forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. Legyen képes saját 

vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 

vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyam végén 

 

A tanuló képes legyen összefüggő szóbeli és írásbeli feleletet adni egy megadott történelmi 

témáról a tanult, kerettantervben szereplő fogalmak felhasználásával. Tudjon egyszerűbb 

forrásokat értelmezni megadott szempontok alapján. Ismerje az alapvető történelmi események 

időpontját, lássa meg a magyar és egyetemes események egyidejűségét, egymásra hatását. 

Tudja nyomon követni az egyes országok területi változásait a történelmi atlaszokon, ismerje 

fel a legfontosabb helyszíneket a különböző térképeken. Tudja, hogy személyeknek mi volt a 

jelentőségük az adott időszakban. 
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8.osztály 

Éves óraszám:72 óra 

Heti óraszám:2óra 

 

 

Tematikai egység Órakeret 

65+7=72 óra 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 6+1óra 

Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig 8+1óra 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 6+1óra 

A Kádár-korszak jellemzői 8 óra 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 6+1óra 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon 

5 óra 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek  

Társadalmi szabályok 3 óra 

Állampolgári alapismeretek 5 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 óra 

Háztartás és családi gazdálkodás 5 óra 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 3 óra 

A médiamodellek és intézmények 3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata – 

Reklám és hír a hagyományos és az új 

médiában 

2 óra 

Év eleji és év végi ismétlés +3 óra 

A helyi tantervben tervezhető 10 %-os órakeretet az ismeretek elmélyítésére, 

megszilárdítására, valamint rendszerezésre, ismétlésre használjuk fel. 

 

 

Tematik

ai 

egység 

Hidegháborús konfliktusok 

és a kétpólusú világ 

kiépülése 

 

Órakeret 6 +1óra 

 

Előzetes 

tudás 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének 

történetisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó 

információk befogadása. Élmények, információk merítése a 20. 

századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A nukleáris háború lehetőségének elítélése. Az európai 

kontinens természetellenes megosztottságának felismerése, 

ennek személyes 

sorsokon keresztül való átélése. A demokratikus és diktatórikus 

társadalmi rendszerek közötti különbségek tudatosítása az emberi 

szabadságjogok biztosítása terén. A demokrácia mint a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító 

formájának bemutatása. 

 Annak felismerése, hogy a közelmúlt eseményei nagyban 

meghatározzák napjaink történéseit. Önálló tájékozódás és 

véleményalkotás az adott kor fordulópontjairól. Különböző történelmi 

korok összevetése, összefüggések megállapítása céljából. Érvelés egyes 

történelmi folyamatok (pl. 

globalizáció) kérdésében. Akár egymásnak ellentmondó 

források értékelése, értelmezése a történelmi hitelesség 

szempontjából. 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása. 

Az 1947-es párizsi 

békeszerződések. A 

két világrend. 

 

A kettéosztott 

Európa. A NATO és 

a Varsói Szerződés 

születése. 

Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Válsággócok és 

fegyveres 

konfliktusok a 

hidegháború 

korában (arab-izraeli 

és vietnami 

háborúk). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  Információk rendszerezése 

és értelmezése (pl. az Egyesült 

Államok és a 

Szovjetunió 

vetélkedéséről). 

–  Információk 

szerzése a családok, 

gyermekek, nők 

helyzetéről a kettéosztott világban 

(pl. Európa nyugati és keletei 

felében és Észak-Amerikában). 

 

Kritikai gondolkodás: 

–  Kérdések 

megfogalmazása különféle 

eseményekhez kapcsolódóan. 

–  Egymásnak 

ellentmondó a források 

gyűjtése, elemzése és 

ütköztetése. 

–  Érvek gyűjtése azzal a 

kérdéssel kapcsolatban, 

hogy a globalizáció 

összehozza vagy 

eltávolítja-e az egyes 

embereket egymástól. 

Földrajz: 

Kisebb államok és 

nagyhatalmak 

gazdasági, területi 

méreteinek 

összevetése. 

 

Vizuális kultúra: 

A korszakra jellemző 

képzőművészeti 

alkotások. Köztéri 

szobrok. Modern 

építészet. 

 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

Játékfilmek (pl. Dror 

Zahavi: Légihíd – Csak 

az ég volt szabad). 

 

Ének-zene: 

Penderecki: Hirosima 

emlékezete; Britten, 

Ligeti György. 
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Kommunikáció: 

–  Önálló gyűjtőmunkán 

alapuló beszámoló (pl. a 

távírótól a mobiltelefonig 

címmel). 

 

 
Tájékozódás térben és időben: 

–  A NATO országok és a 

Varsói Szerződés tagállamainak 
azonosítása a térképen. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári 

jog. 

 
 

Tematik

ai 

egység 

Magyarország a világháborús 

vereségtől a forradalom 

leveréséig 

Óraker

et 8+1 

óra 

 

Előzetes 

tudás 

A bolsevikok hatalomra kerülése Oroszországban. 

Tanácsköztársaság Magyarországon. A kommunista és szocialista 

eszmék. A második 
világháború következményei hazánkban. 

 A tanuló megismeri Magyarország szovjet mintára történő erőszakos 

 átalakítását, megérti a kommunista diktatúra jellegét és lényegét. Az 
1956- 

 ban az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt emberek, 
közösségek 

 bátorságának, feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének 

 értékelése, a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, 

szuperhatalom. 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- 

és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet. 

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, 

az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói 

Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása). 

 

 

 

Fogalmak, 

adatok 
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A 

tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

érdekében. A szabadságharc hősei és áldozatai sorsának 

átélése, a szolidaritás érzésének felkeltése. 

Felismeri, hogy a 20. században a két totalitárius diktatúra miképpen és 

milyen áldozatok árán alakította a világ és benne Magyarország sorsát. 

A kommunista diktatúrák embertelenségének, az ebből fakadó 

elnyomás, az 

 alacsony életszínvonal jellegzetességeinek, a vasfüggöny mögötti 
bezártság 

 megismerése. Ismeretek merítése az akkor élt emberek 

 visszaemlékezéseiből, valamint múzeumi anyagokból is. Véleményét 

 megfogalmazása, annak képviselete vitában. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország 

1945–1948 

között. 

 

Kommunista 

diktatúra: 

Rákosi, a 

diktátor. 

 

A 

személyes 

szabadság 

korlátozása

, a 

mindennapi élet 

az ötvenes 

években. 

Hétköznapok és 

ünnepek. 

 

Az 1956-os 

magyar 

forradalom és 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  Információk, adatok, tények 

gyűjtése, értelmezése. (pl. a 

korszak tanúinak meghallgatása, 

jegyzetek készítése). 

–  Az 1956-os események 

nyomon követése több szálon. 

Adatgyűjtés, fotók, filmek, a 

Terror Háza Múzeum 

meglátogatása. Vitafórum a 

visszaemlékezésekről. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Történelmi személyiségek (pl. 

Rákosi és társai) jellemzése. 

–  A felszámolt polgári életforma 

és az új életkörülményeinek 

összehasonlítása. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy 

mondat a zsarnokságról, 

Tamás Lajos: Piros a 

vér a pesti utcán, Márai 

Sándor: Mennyből az 

angyal. 

 

Vizuális kultúra: 

Az ötvenes évek 

építészete. Az 

első 

lakótelepek. A korszak 

jellemző 

képzőművészeti 

alkotásai. 

 

Mozgóképkultúra és 

szabadságharc.  

Kommunikáció: 

–  Saját vélemény 

megfogalmazása a Rákosi-

diktatúráról. 

médiaismeret: 

Játékfilmek (pl. 

Bacsó Péter: A tanú; 

Goda Krisztina: 

Szabadság, 

szerelem). 
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 Tájékozódás térben és időben: 

–  A magyar internálótáborok 

helyének megkeresése 

Magyarország térképén (pl. Recsk, 

Hortobágy). 
– Az 1956. október 23. és november 

4. közötti események 

kronológiai sorrendbe állítása. 

–  Magyarország vaktérképén 

az 1956-ban hazánkra törő 

szovjet csapatok útvonalának 

bejelölése. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség; 

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, 

állam, államforma, köztársaság, államszervezet, közigazgatás, 

szuverenitás, 

demokrácia, diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallásüldözés, vallásszabadság. 

 

 

 

Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: népbíróságok, internálás, pártállam, padlássöprés, 

kitelepítések, kollektivizálás, szövetkezet. 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Rajk László, Mindszenty József, Nagy Imre. 

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 

Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (A 

második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a 

párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. 

(a forradalom 
leverésének kezdete). 

 

Tematik

ai 

egység 

A két világrendszer versengése, a 

szovjet tömb felbomlása 

 

Órakeret 6 +1 óra 

 

Előzetes 

tudás 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának 

kezdete. Integrációs törekvések a politikai és gazdasági életben, új 

katonai szövetségek létrehozása. A háború után a nemzetek közötti 

összefogásnak egyre nagyobb a szerepe. 
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A 

tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A kommunista államberendezkedés fejlődésképtelenségének 

felismertetése, a bukás körülményeinek és 

következményeinek tudatosítása. 

A két világrendszer vetélkedése lényegének és főbb történéseinek 

megismerése. A szovjet típusú országokban végbemenő 

rendszerváltozás lényegi elemeinek felismerése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A gazdaság két 

útja: 

piacgazdaság és 

tervgazdaság. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  Adatok, képek gyűjtése 

a fegyverkezési és 

űrprogramról. 

–  Információk gyűjtése a 

nagyhatalmak politikai és 

gazdasági helyzetéről. 

Hasonlóságok és különbségek 

felismerése, 

megfogalmazása. 

 

Kritikai gondolkodás: 

–  Problémák felismerése, a 

szocialista gazdaság egyre 

jobban megmutatkozó 

gyengeségeinek elemzése (pl. a 

tervutasításos rendszer). 

–  Érvek, ellenérvek gyűjtése a 

két rendszer (kapitalizmus és 

szocializmus) működésének 

értékeléséhez. Vitafórum rendezése. 

– A lényeg kiemelése, a 

kulcselemek megértetése 

grafikonok és képek alapján. 

 

Kommunikáció: 

− A szocialista és a kapitalista 

rendszer bemutatása szóban, 

kiselőadás tartása a 

szocializmusról források, 

olvasmányok alapján. 

 

Tájékozódás térben és időben: 

− Történelmi térkép és mai 

földrajzi térkép együttes 

használata. (pl. Közép- és kelet-

európai országok földrajzi 

helyzetének meghatározása). 

Földrajz: 

Közép- és Kelet-Európa 

országhatárainak 

változása. 

Az 

életmód 

változása

, a 

populáris 

kultúra 

kialakulása és 

terjedése a 

világban. 

Öltözködés, 

divat. 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

A 20. század második 

felének filmművészete. 

(pl. Florian Henckel von 

Donnersmarck: A mások 
élete). 

Tudományos 

és technikai 

forradalom. 

Fegyverkez

ési verseny 

és 

űrprogram. 

Felfedez

ők, 

feltaláló

k. 

Informatika: 

Adatok gyűjtése 

interneten jeles történelmi 

személyekről (pl. 

Gorbacsov, Szaharov, 

II. János Pál, Reagan), 

eseményekről (pl. a 

berlini fal lebontása). 

A nyugati 

integráció. Az 

enyhülés 

kezdetei. 

államférfiak. 

 

Az európai 

szovjet típusú 

rendszer 

összeomlása. 

Birodalmak. 

Ének-zene: 

John Cage. Emerson – 

Lake 

– Palmer: Egy 

kiállítás képei. John 

Williams: 

Filmzenék (pl. 

Csillagok háborúja, 

Harry Potter). 

http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=247135&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=247135&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
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A 

rendszerváltó 

Közép-Kelet- 

Európa. 

Németorsz

ág 

egyesülése

. 

A Szovjetunió 

és Jugoszlávia 

felbomlása. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 

történelmi nézőpont. 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, 

demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, 
atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia 

 
 

 

Tematikai 

egység 

 

A Kádár-korszak jellemzői 
Óraker

et 8 

óra 

 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ megszűnése, az európai szovjet típusú rendszerek 

összeomlása. A Szovjetunió, a szovjet típusú rendszer története 

1917– 
1990/1991 között. 

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, id. Bush, II. János Pál. 

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, 

Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil. 

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati 

diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a 

KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv 

háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia 

szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO 

adatok 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló megismeri az 1956-ot követő kegyetlen megtorlást, 

tudatosul benne a társadalom és a hatalom közötti kényszerű 

kompromisszum eredménye és kártékony volta. 

Képes önálló vélemény alkotására a XX. század közép-kelet-

európai népeinek történetéről. Megismeri hazánk útját a 

forradalom utáni 

megtorlástól a kádári időszak, a „legvidámabb barakk” főbb 

eseményein keresztül a rendszerváltozásig. 

A megélt és megírt történelem különbségeinek 

megfigyelése családtörténeti elemek felhasználásával. 

Mind plasztikusabb kép kialakítása erről az ellentmondásos 

korról. Vélemény képviselete vitában. 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1956 utáni 

kádári diktatúra, a 

megtorlás időszaka. 

 

A kádári 

konszolidáció. Élet a 

„legvidámabb 

barakkban”. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

− Önálló információgyűjtés a 

kádári diktatúra éveiről. (pl. 

az 1956-os forradalom 

hőseinek elítélése; a 

szövetkezetek 
létrehozása.) 

Vizuális kultúra: 

Dokumentum- és 

játékfilmek, a 

Mementó Szoborpark. 

Makovecz Imre 

építészete, Erdélyi 

Miklós művészete. 

 

A pártállam csődje. 

A rendszer 

megváltoztatása 

kezdetei. 

Kritikai gondolkodás: 

− Történelmi folyamat 

elemzése (pl. Magyarország 

útja a kommunizmustól 

szocializmus bukásáig). 

− Érvek gyűjtése ugyanazon 

korszak egyik, illetve 

másik történelmi 

szereplője mellett, illetve 

ellen. 

 

 
Kommunikáció: 

− Beszélgetés a Kádár-

rendszer élő tanúival. 

 

 Tájékozódás térben és időben: 

− Gazdasági, társadalmi, 

kulturális különbségek a 
magyar és a korabeli nyugat-

európai 
társadalmak között. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 
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Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, 

migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, 

gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi 

jog, polgári jog, 
vallás. 

 

 

 

Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, 

háztáji, pártállam. 

Személyek: Kádár János. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, 

Monor, Lakitelek. 

Évszámok: 1957 (a munkásőrség és a KISZ megalakulása), 1958 (Nagy 

Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1985 

(monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1989 (Nagy Imre és 
mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása). 

 

Tematik

ai 

egység 

Az egységesülő Európa, a 

globalizáció 

kiteljesedése 

Órake

ret 6+1 

óra 

 

Előzetes tudás 
A 20. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A 

nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet tömb felbomlása. 

Politikai fordulat a rendszerváltó kelet-európai államokban. 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló mérlegeli a globalizációs folyamatok előnyeit és 

hátrányait, képes megítélni a történelmi-társadalmi kérdéseket, 

folyamatokat a demokratikus értékek jegyében. 

Belátja a globalizáció és a rendszerváltozás közötti 

összefüggéseket. Kialakul benne a kisebbségek iránti megértés, a 

demokratikus és a környezettudatos gondolkodás. Azonosul az 

egységes Európa gondolatával, felkészül a közéletben való 

tudatos részvételre. 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió 

létrejötte és működése. 

Egyezmény

ek, 

szövetségek

. 

 

A közelmúlt és 

napjaink háborúi, 

válsággócai 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  A személyes 

tapasztalatokra alapozott 

információk gyűjtése (pl. a 

televízió, a mobiltelefon, az 

internet) előnyeiről és 

hátrányairól. 

Földrajz: 

Az Európai Unió 

kibővülése és 

jelenlegi működése. 

 

Biológia-egészségtan: 
Az ökológiai változások 
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(Közel-Kelet, 

Afganisztán, Irak, Irán). 

 

A globális 

világ 

sajátosságai, 

globalizáció előnyei 

és hátrányai. 

Történelemformá

ló eszmék. 

Kritikai gondolkodás: 

– Környezeti- és 

atomkatasztrófák értékelése 

egy mai tizenéves. 

 

Kommunikáció: 

− Önálló vélemény 

megfogalmazása a szűkebb 

és tágabb környezetünket 

befolyásoló tényezőkről. 

figyelemmel kísérése a 

21. század elején. 

 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

A 21. század első 

évtizedének 

filmművészete. 

 

Erkölcstan: 

Az ember szerepe, 

helye a gyorsan változó 

világban. 

 Tájékozódás térben és időben: 

− A rendszerváltás 

(rendszerváltozás) 

ütemének összehasonlítása 

a volt 
szocialista országokban. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 

történelmi nézőpont. 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

 

 

Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, 

euró, internet, tömegkommunikáció. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni 

egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 

11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam 

csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is), 2001. szeptember 11. 

(terrortámadások az Egyesült Államokban). 

 

Tematik

ai 

egység 

Demokratikus viszonyok megteremtése 

és kiépítése Magyarországon 

Óraker

et 5 

óra 

Előzetes 

tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb általános jellemzői. Az 

egypártrendszer működésének alapelvei. A pártállam csődjének okai 

és jelei a Kádár- korszak utolsó éveiben. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt tagadó 

álláspontokat kritikával illeti, a következményeket differenciáltan 

értékeli. Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése 

fontosságát, erősödik benne a haza iránt érzett elkötelezettség érzése. 

Bepillant a rendszerváltozást követő évek történéseibe is. 

Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre. (Pl. A 

demokrácia játékszabályainak dramatikus módszerrel történő tanulása. 

A vitakultúra fejlesztése.) 

Tém
ák 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A 

demokratikus 

jogállam 

megteremtése. 

 

Magyarország 

csatlakozása a 

NATO- hoz és az 

Európai Unióhoz. 

 

A gazdasági élet 

és a jogi 

intézményrendszer 

a mai 

Magyarországon. 

 

A 

magyarországi 

nemzetiségek 

és 

etnikai 

kisebbségek. A 

cigány (roma) 

népesség 

helyzete. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

− Ismerkedés a 

jogállamiság 

intézményrendszerével. 

Következtetések levonása, majd 

azok rendszerezése. A napi 

közéletből vett példák 

felsorakoztatása. 

− Tapasztalatok gyűjtése a család, 

a szűkebb és tágabb környezet, 

az 

iskola mindennapi életéből. 

 

Kritikai gondolkodás: 

− A határon túl élő magyarok 
sorsának megismerése, a valós és 

fiktív 

elemek megkülönböztetése. 

− Történetek, élő tanúk 
visszaemlékezései, 

azok 

meghallgatása. (pl. a 

rendszerváltás korának aktív 

szereplői és tanúi). 

Földrajz: 

A Kárpát-medence 

magyarok által 

lakott területeinek 

meghatározása, 

vaktérképre 

rajzolása. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

A családok 

életszínvonalán

ak változása a 

rendszerváltást 

követően. 

 

A határon túli 

magyarság 

sorsa a 

rendszerváltozá

st követően. 

Kisebbség, 

nemzetiség. 

Kommunikáció: 

− Saját vélemény kialakítása a 

rendszerváltás éveinek 

dilemmáiról és eseményeiről. 

− A médiumok hírei és a 

környezetben tapasztalt valóság 

összehasonlítása. 
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Tájékozódás térben és időben: 

− Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és 

délvidéki magyarok 

életviszonyainak összehasonlítása 

egymással és a hazai 

viszonyokkal. 

− Jelentősebb határon túli 

magyarlakta települések bejelölése 
vaktérképre. 

 

Értelmez

ő 

kulcsfogalo

m 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

 

 

 

Tartalmi 

kulcsfogalo

m 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, 

migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, 

gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, 

államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi 

jog, polgári jog, vallás. 

Fogalma

k, 

adato

k 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, 

pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam. 

 
 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Társadalmi szabályok 
Óraker

et 3 

óra 

 

Előzetes tudás 
Az emberi együttélésre vonatkozó hétköznapi és iskolai 

szabályok ismerete. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A legfontosabb együttélési szabályok jellemzőinek tudatosítása. 

Különféle típusú társadalmi szabályok értelmezése, a közös és az eltérő 

vonások felismertetése. Annak beláttatása, hogy minden közösséget a 

résztvevők által elfogadott írott és íratlan szabályok hoznak létre és 
tartanak fenn. A saját életre vonatkozó szabályok azonosítása. 

Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl 

Ferenc. 

Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland). 

Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a 

szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 

(Magyarország EU-tag lett). 
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Tém
ák 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Szokás, hagyomány, 

illem, erkölcs. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

–  A médiából vett példák 

azonosítása az alapvető 

emberi jogok érvényesülése, 

illetve 

megsértése témakörében. 

–  Társadalmi 

egyenlőtlenségek 

és 

egyenlőségek 

azonosítása történelmi 

példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

–  Személyes tapasztalatok 

és korábban tanult ismeretek 

kapcsolása a szokás, a 

hagyomány, az illem, az 

erkölcs és a jog 

fogalmához. 

–  Különböző társadalmi 

szabályok összehasonlítása 

és tipizálása. 

–  Jogok és 

kötelezettségek 

egymáshoz kapcsolása a 

közösségi életben. 

 

Kommunikáció: 

–  Érvelés valamilyen 

diákjog érvényesítésének 

szükségessége mellett. 

Hon- és népismeret: 

Magyar 

népszokások. 

A jogi 

szabályozás 

sajátosságai. 

 

Jogok és kötelességek. 

Biológia-egészségtan: 

Az élővilággal 

szembeni 

kötelességeink, és az 

állatok jogai. 

Az alapvető emberi 

jogok. A gyermekek 

jogai, diákjogok. 

 

Egyenlőség és 

egyenlőtlensége

k a 

társadalomban. 

Erkölcstan: 

Szabadság és 

korlátozottság. 

Színesedő társadalmak. 

A társadalmi együttélés 

közös normái. 

Tapasztalatszerzés: 

valamilyen hivatalos 

ügy elintézésében. 

 

Kulcsfogalm

ak 

Társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség. 

 

Fogalmak 
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki 

jog, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi 

egyenlőtlenség. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Állampolgári alapismeretek 
Óraker

et 5 

óra 

 

Előzetes tudás 
A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg 

kialakult alaptípusainak ismerete. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek 

összeegyeztethetőségének problémái. Napjaink legjellemzőbb 

politikai rendszereinek megismertetése, és az ezzel kapcsolatban 

korábban 

tanultak fogalmi rendszerezése. 

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy 

vonalakban való áttekintése. Az önálló véleményalkotás 

gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban. 

Tém
ák 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Államformák 

(királyság, 

köztársaság). 

 

Politikai rendszerek 

(demokrácia, 

diktatúra). 

 

A demokratikus 

állam működésének 

alapelvei 

(hatalommegosztás, 

hatalomgyakorlás és 

társadalmi kontroll). 

 

Állampolgári jogok 

és kötelességek. 

 

Magyarország 

politikai intézményei 

(államszervezet 

és társadalmi 

érdekképviselete

k). 

 

A média, mint hatalmi 

ág. A nyilvánosság 

szerepe a közéletben. 

 

Tapasztalatszerzés: 

részvétel a 
diákönkormányzat 

Ismeretszerzés, tanulás: 

− Az államformákra és 
politikai rendszerekre 

vonatkozó 

történelmi ismeretek 

bemutatása szóban 

vagy írásban. 

− A magyarországi 

törvényalkotás 

folyamatának megértése. 

− A nyilvánosság 

politikai szerepének 

igazolása a médiából 

vett példák 

segítségével. 

 

Kritikai gondolkodás: 

− Vita az állampolgári jogok 

és kötelességek viszonyáról, 

ezek magyarországi 

érvényesüléséről. 

− A média és a politikai 
hatalom viszonyának 

elemzése konkrét példák 

alapján. 

Erkölcstan: 

Tágabb otthonunk 

- Európa. A média 

és a valóság. 

 

Történelem: 

Államformák, 

pártok, demokrácia 

munkájában.   

 

Kulcsfogalm

ak 

Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, 

intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, 

államszervezet, hatalommegosztás. 

 

Fogalmak 
Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári 

kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság. 
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Tematikai 

egység 

 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órake

ret 5 

óra 

 

Előzetes tudás 
A munka világával kapcsolatos ismeretek és személyes 

tapasztalatok. Kamatszámítás. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudatos tervezés és a személyes felelősségvállalás 

hangsúlyozása. Néhány gazdasági-pénzügyi alapfogalom 

megismertetése. 

A gazdaságról való gondolkodás megalapozása és formálása 

a gazdasági szereplők azonosításán és a saját gazdasági 

szerepe tudatosításán keresztül. 
A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése. 

Tém
ák 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási 
pontok 

A gazdaság legfontosabb 

szereplői, és kapcsolatuk a 

piacgazdaságban 

(háztartások, vállalatok, 

állam, külföld, piac, 

pénzügyi közvetítők). 

 

A pénz funkciói és formái 

(érme, bankjegy, 

pénzhelyettesítők, 

bankkártyák). Az infláció. 

 

Pénzintézetek és 

tevékenységük (betétgyűjtés, 

hitelezés, kamat, tőke, 

árfolyam). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

− A piacgazdaság 

modelljének megalkotása, 

a szereplők és a piacok 

közötti kapcsolatrendszer 

megértése. 

− Kiselőadások 
tartása a 

pénztörténet főbb 
korszakairól. 

− Egy külföldi 

osztálykirándulás 

költségvetésének 

elkészítése 

– a valuták közötti 

váltás gyakorlásával 

együtt. 

 

Kritikai gondolkodás: 

− Gazdasági-pénzügyi 

döntések szimulálása 

néhány feltételezett 
gazdasági 

változás tükrében. 

− Nyert, illetve feláldozott 

haszon mérlegelése 
néhány 
gazdasági döntésben. 

Földrajz: 

A gazdaság ágazatai. 

A magyar gazdaság 

főbb működési 

területei. 

A piac működésének 

alapelvei. A pénz 

szerepe a 

gazdaságban. 

Nemzeti és 

közös valuták. 

Árfolyam, 

valutaváltás. 

 

Matematika: 

Kamatszámítás. 

Egy diák lehetséges 

gazdasági szerepei (munka, 

fogyasztás, gazdálkodás a 

zsebpénzzel). 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

Korszerű 

pénzkezelés. 

Tapasztalatszerzés: 

internetes tájékozódás 

árfolyamokról és 

befektetési lehetőségekről. 

 

Kulcsfogalm

ak 

Munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás. 
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Fogalmak 
Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, 

pénzügyi közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, 

kiadás, egyenleg, megtakarítás, betét, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, 

infláció. 
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Tematikai 

egység 

 

Háztartás és családi gazdálkodás 
Órake

ret 5 

óra 

 

Előzetes tudás 
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási 

gazdálkodással kapcsolatban. Kamatszámítás. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó 

munka szerepének tudatos felismertetése. 

A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi 

gazdálkodás legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan. 

Tém
ák 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási 
pontok 

Családi bevételek: 

munkával szerzett 

jövedelmek, nem munkával 

szerzett 

jövedelmek (társadalmi 

juttatások, tulajdonból 

származó jövedelmek, 

örökség, 

nyeremény, vagyon). 

Ismeretszerzés, tanulás: 

− A családi és a személyes 

szükségletek, illetve 

vágyak számbavétele. 

Ezek rangsorolása és 

szimulációs gyakorlat 

keretében való 

összevetése a reális 
lehetőségekkel. 

− Különféle 

élethelyzetekhez 
kapcsolódó családi 

költségvetések 

tervezése. 

− Számításokkal 

alátámasztott választás 

minimum két banki 

megtakarítási lehetőség 

közül. 

− A háztartási megtakarítási 

lehetőségek 

azonosításának 

gyakorlása szituációs 

játék keretében. 

− Lakossági 

folyószámla adatainak 
értelmezése. A 

családi bevételek és 

kiadások szerkezetének 

grafikus ábrázolása. 

Földrajz: 

Egy termék árát 

befolyásoló 

tényezők. Kiadás és 

bevétel. 

Különböző fizetési 

módok. A 

fogyasztási 

szokások 

változásai. 

Családi kiadások: 

létszükségleti kiadások 

(élelem, ruházkodás, 

lakás, közüzemi 

szolgáltatások), egyéb 

kiadások (oktatási- kulturális, 

szabadidős és rekreációs 

kiadások). 

 

Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és 

vásárlásában 

(energiahasználat, 

beruházás, 

tudatos vásárlás, 

hulladékkezelés és 

újrahasznosítás). 

 

Családi pénzkezelési 

technikák (megtakarítás és 

befektetés, hiány és hitel, 

bankszámlák, bankkártyák 

és banki 

műveletek). 

Matematika: 

Diagramok, 

táblázatok, 

grafikonok – 

adatleolvasás, 

készítés, értelmezés. 

Kamatos kamat, 

befektetés és hitel. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

A háztartás és a 

közszolgáltatások. 

Hulladékgazdálkodás

. 
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Tapasztalatszerzés: látogatás 

egy pénzintézetben, a lakossági 

folyószámlákhoz kapcsolódó 

banki tevékenységek 
megismerése. 

 

Kulcsfogalm
ak 

Család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem. 

 

 

Fogalmak 

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, 

tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, 

létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, 

megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, 

banki művelet, lakossági folyószámla. 

 

Tematikai 

egység 

 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 
Óraker

et 3 

óra 

 

Előzetes tudás 
Személyes és közvetett kommunikáció megkülönböztetése. 
Minden médiumra kiterjedő, személyes médiahasználati tapasztalatok. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet 

társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

− Az internet, a televízió, a videojáték (mozi, rádió, 

újság) szerepének meghatározása. A média használata 
a mindennapokban. 

− A különféle médiatartalmak értelmezése, a média 

funkcióinak (megörökítés, tájékoztatás, vélemények 

befolyásolása, 

jövedelemszerzés, szórakoztatás, gyönyörködtetés, 

önkifejezés) azonosítása. 

− A nyilvánosság jelentésének és jelentőségének 

meghatározása, szerepének tisztázása az egyes korokban és 

társadalmakban. 

Informatika: 

Tájékozódás 

néhány online 

szolgáltatás 

céljáról, 

lehetőségéről

. Az internet 

kommunikáci

ós 

szolgáltatásai 

(MSN, Skype, 

VoIP, chat, blog). 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, 

médiaszöveg. nyilvánosság. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

A médiamodellek és intézmények. 
Órake

ret 3 

óra 
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Előzetes tudás 
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: a 

fogyasztók/felhasználók és a médiatartalom-

előállítók. 
Információk saját környezet médiahasználati szokásairól. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak megértetése, hogy miért jelenik meg a média közönsége 

kettős szerepben: mint vásárló és mint áru. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, 

kritikai képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A médiapiacon az olvasóért, nézőért, felhasználóért 
folyó verseny szereplői, jellemzői és eszközei. 

− A fontosabb médiamodellek (közszolgálati, 

kereskedelmi, közösségi média) és jellemzői, valamint 
azok 

megkülönböztetése. 

− A médiaintézmények célközönségei (életkor, nem, 

végzettség, kulturális és egzisztenciális héttér, érdeklődés). 

− A közösségi hálózatok funkciói, jellemzői. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

A beszélő és az 

elbeszélő 

szerep, a 

mindentudó és a 

tárgyilagos elbeszélői 

szerep 

különbözősége, a 

közvetett és a 

közvetlen 

elbeszélésmód 

eltérései. 

 
 

 

Tematikai 

egység 

A média társadalmi szerepe, használata – 

Reklám és hír a hagyományos és az új 

médiában 

Órake

ret 2 

óra 

 

Előzetes tudás 

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési 

helyeinek, alapformáinak ismerete. 

A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. 

újságíró, fotóriporter) ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A „naiv fogyasztói” szemlélet átértékelése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– A reklámok a hirdetés és a médiaipar jellemzői. 

– A hírgyártás folyamatának, szereplőinek azonosítása. 

– A hír, a kommentár és a hírérték 

fogalmának meghatározása. 

– A pártatlanság és korlátai. 

Vizuális kultúra: 

Reklámhordozó 

felületek gyűjtése, 

csoportosítása, olvasása, 

értelmezése a 

reklámkészítő szándéka 

és kifejezésmódja 

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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közötti összefüggés 

alapján. 

 

 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, 

közösségi oldal. 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

8. évfolyam 

végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok 

előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, 

összefüggések felismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a 

társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi 

tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- 

és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek 

felismerése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás 

és gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, 

nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett 

tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani 

ellentétes értékelésre. 
Ismerje a 19-20. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-
egy 



 

186 

 

korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól 

kezdve, napjainkig. Legyen képes e hosszú történelmi folyamat 

meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb 

kérdéseinek felismerésére. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes 

összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi 

események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 

közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, 

gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a modernkor 

beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat 

megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében 

elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió 

magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar 

nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni 

helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon 

azokra példát mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és 

napjainkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális 

veszélyeket, betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 

között, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 

épületeket felismerni. 

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes 

a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges 

adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű 

következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, 

különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával 

forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. Ismerje fel a sajtó 

és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és 

médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, 

gyermek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző 

formáit. 
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A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén 

A tanuló tudjon önállóan vázlatot készíteni, kiselőadást tartani egy megadott témáról. A forrásokat 

tudja kritikusan értelmezni, az események mögött összefüggéseket találni. Képes legyen az önálló 

véleményalkotásra. Ismerje a tanult alapvető magyar és egyetemes történelmi események időpontját, 

azok egyidejűségét, egymásra hatását. A történelmi változások térbeli hatását tudja nyomon követni 

a térképeken. Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. 

 

Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez a 7.-8. évfolyamon 

Ezen évfolyamokon az életkori sajátosságokból eredően kiemelten fontos a tudásanyagnak a 

gyakorlatban történő alkalmazása. Más szempontból az életkori sajátosság – kiváltképpen a 8. 

évfolyamon – a 20−21. század történéseivel párosulva, a személyiség fejlődése mellett erőteljesen 

hat a világnézet alakulására. Meghatározó a tanár személyisége, hiszen a sokféle hatás (család, 

televízió, internet, barátok, ismerősök) mellett a tanár, különösen a történelemtanár személyisége 

alakíthatja a 14 éves tanuló gondolkodását. Az értékelés legegyszerűbb, közvetlenül mérhető 

módja az ellenőrzés, amely történhet szóban és írásban. 

 

Szóbeli ellenőrzés: 

A leggyakoribb közvetlen szóbeli ellenőrzés a feleltetés. Havonta legalább egy alkalommal kellene 

minden tanulót szóban feleltetni, erre azonban reménytelenül kevés a heti két óra. A szóbeli 

ellenőrzés másik lehetősége a kiselőadás, amely egy-egy adott témában való elmélyülésre, valamint 

kutatómunkára ad lehetőséget. Hasznos szóbeli ellenőrzési módszer a vita, amelynek előnye, hogy 

abban egyszerre, adott idő alatt két vagy több tanuló is részt vehet. A szóbeli értékelések közé 

sorolhatjuk a forráselemzést, ami nem csak írásban, hanem élőszóban is alkalmas a 

megnyilvánulásra, a kritikai gondolkodás minősítésére. A szóbeli értékeléshez sorolhatjuk a 

szituációs játékot, hiszen ez által a kifejezőkészséget, a dramatikus képességet is fejleszthetjük. Ide 

sorolhatjuk a vetélkedőt is, amelynek számos szóbeli eleme van. 

 

Írásbeli ellenőrzés: 

A 13-14 éves tanulóknak – készülve a középiskolába – meg kell tanulniuk jegyzetelni, vázlatot 

készíteni. Ez a lényeglátás fejlesztését, az otthoni tanulás folyamatát, a szülő tájékoztatását is 

lehetővé teszi. Készíthet a tanuló adott témában esszét, amely kutatómunkára, önállóságra, a lényeg 

felfedezésére nevel. A forráselemzés írásban is elvégezhető. Az ellenőrzés gyakori formái közé 

tartoznak a tesztfeladatlapok. Előnye a sokféle módszer 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári 

jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való 

viszonyát. 

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit 

azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni 

a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 
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kipróbálásának lehetősége, a játékosság, a sokszínűség, az agytorna. A tesztlapokon 

szerepelhet keresztrejtvény, vaktérkép, betűrejtvény, párba állítás, időrendbe állítás, 

fogalmak, események, földrajzi nevek, történelmi személyiségek adatainak pótlása, esszék, 

források felismerése, értékelése, gazdasági mutatók kiszámítása, grafikus, diagramos, 

táblázatos ábrázolása. Írásbeli ellenőrzés lehet a tablókészítés, hiszen a gyűjtött képeket a 

tanulók feliratokkal látják el. Az értékelés a felsoroltaknál természetesen jóval több 

lehetőséget ölel fel, magába foglalva a tanév minden egyéb mozzanatát. Az értékelés a tanítás-

tanulás folyamatos kontrollja kell hogy legyen (például a tanuló, aki az órai szereplései után 

csupán közepes teljesítményt nyújt, de „lélekben is ott van az órán”, gyakran hoz szorgalmi 

munkát, elmegy a tanár által szervezett, órán kívüli programokra (múzeum, helytörténet, 

városnézés, kirándulás), mindenképpen értékelendő. 

A bizonyítványba, ellenőrzőbe kerülő értékelés érdemjeggyel történik. 
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5.Etika 
 

Az etika alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 

értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, 

alakítása. 

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 erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi értékek fokozatosan 

értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyőződésekké állnak össze, 

amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és 

életminőséget. 

 
Az Etika tantárgy heti és éves óraterve 3–4. évfolyam 

 

 
Az etika tantárgy heti 

óraszáma 

 

A tantárgy éves 

óraszáma 

3. évfolyam 1 óra 36 

óra 

4. évfolyam 1 óra 36 

óra 

 

 

3.évfolyam 

 
 

Tematikai 
egységek 

Óraszá
mok 

 

Milyen vagyok és milyennek látnak 

mások? 

 

10 

óra 

 

Közösségben és egyedül – a társaim és én 

 

12 

óra 

 

Az osztály és az iskola 

 

11 

óra 

A kerettantervben ún. szabad órakeret, az 

éves óraszám 10%-a 

 

3 

óra 
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Tematikai egység: Milyen vagyok és milyennek látnak mások? (10 óra) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

- Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése. 

- Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása. 

- A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képviselő példaképek 

keresése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi változott meg rajtam az iskolába lépésem 

óta és mi nem? Mitől változnak a tulajdonságaim? Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

Milyen a kapcsolatom másokkal? Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? Mit 

nem szeretek magamban és miért? Mi az, amin szeretnék változtatni? 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim 

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? Hogyan vigyázok az egészségemre? Milyen 

feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel és hogyan töltöm a szabad 

időmet? Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, amikor önző 

vagyok, és mit teszek, amikor önzetlen? Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és 

az osztálytársaimnak? Miben és hogyan? 

Ahogy mások látnak engem 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszüleim és más rokonaim? Milyennek 

látnak a tanáraim, a barátaim és mások? Ők mit szeretnek bennem és miért? Mit nem szeretnek 

és miért? Fontos-e, hogy mindenki szeresse az embert? 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlítani? Miben és miért? Milyen 

tulajdonságaimon szeretnék változni? Miért és hogyan tudnám ezt megtenni? 

 

Tematikai egység: Közösségben és egyedül – a társaim és én (12 óra) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

- A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

- A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az esetleges konfliktusok 

kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése. 

- A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk valakivel? Vannak-e a párbeszédnek 

szabályai? Mi segítheti, és mi gátolhatja a párbeszédet? Mi mindent tudunk jelezni egymásnak 

arcjátékkal, testtartással, hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a 

másik mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, hogy a másik pontosan 

megértse, amit közölni akarok vele? Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és 

az iskolai beszélgetések között? 

Az igazi barát 
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Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel tudom megosztani örömeimet és 

bánataimat? Kinek mondhatom el a titkaimat? Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit 

nem tesz egy igazi barát? Mi mindent tennék meg a barátomért? Mit tegyek, ha a barátom 

olyasmit csinál, amivel én nem értek egyet? 

Békében és haragban 

Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és fontos másoknak? Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? 

Ha igen, miért? Hogyan alakulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne elkerülni ezeket? Ki 

szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeveszés után kibékülni? Hogyan lehet elérni, 

hogy a béke tartós legyen? 

Elfogadva és elutasítva 

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? Mit csinálok ilyenkor? 

Honnan tudom, hogy szeretnek-e a társaim, vagy sem? Milyen lehet az, ha valaki úgy érzi, senki 

sem szereti? Milyen okai lehetnek ennek? Mit tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt 

tapasztalom? 

 

Tematikai egység: Az osztály és az iskola (11 óra) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

- Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez tartozunk. 

- Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

- A szabályok szerepének megértése a közösségek életében. 

- A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? Vannak-e új 

közösségek az életemben? Van-e olyan közösség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a 

kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka? Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi 

szakaszában? Változott-e valami a kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest? 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? Mi a közös bennünk, és miben 

különbözünk egymástól? Milyen közös szokásaink vannak? Összetartó csapat vagyunk-e? 

Miből derül ez ki? Miben és hogyan tudjuk segíteni egymást? 

Az osztály működése 

Milyen közös szabályaink vannak az órán, a szünetben és egyéb helyzetekben? Ki találta ki 

ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, vagy magunk alakítottuk ki őket? Melyik szabálynak mi 

a célja? Mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk őket? Mi a 

következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? Van-e olyan szabályunk, amelyet esetleg 

érdemes lenne megváltoztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy iskolát neveztek el róla? Milyen szokások 

és hagyományok vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e ezek? Vajon máshol milyenek az 

iskolák, és milyenek a hagyományaik? Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne átvenni? 
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4.évfolyam 

 

 

Tematikai 
egységek 

Óraszá
mok 

 

Kulturális-nemzeti közösség 

 

18 

óra 

 

Környezetem és én – Az épített és a tárgyi 

világ 

 

6 

óra 

 

A mindenség és én – Születés és elmúlás 

 

8 

óra 

A kerettantervben ún. szabad órakeret, az 

éves óraszám 10%-a 

 

3 

óra 

 

 

Tematikai egység: Kulturális-nemzeti közösség (18 óra) 

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 nyelven beszélek én, a szüleim, a nagyszüleim; milyen nyelven beszélnek egymással és 

velem? Milyen nyelvet használnak a szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös 

nyelv? Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, amelyen mi beszélünk? És 

milyen érzés az, amikor mindenki más nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni egymás 

megértése érdekében, ha nem érjük egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a közösség más 

anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

Szokások és jelképek 

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fontos-e ezek megőrzése? Milyen jelképek 

fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit jelentenek számomra ezek a jelképek? 

Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a magyar családok többsége? Közülük melyik mennyire fontos 

nekem? Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk ilyenkor, és mit jelentenek 

nekem ezek az ünnepek? 
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A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek Magyarországon? Miben különböznek ezek szokásai és 

ünnepei és miben hasonlítanak egymásra?   

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket tartanak a világ más részein élő 

kulturális közösségek? 

 

Tematikai egység: Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ (6 óra) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

- Annak megéreztetése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt értékeinek 

megőrzésében és tovább örökítésében. 

- A tudatos vásárlói szemlélet kialakulásának támogatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen utcákat, tereket, épületeket örököltünk az előttünk élő nemzedékektől? Mit érdemes 

megőrizni és miért a múlt építményeiből? Hol vannak ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg 

épültek vagy a múzeumfalvakban? 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek ezektől szüleink és nagyszüleink 

gyermekkorának tárgyai? Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért? Miért őrzik 

a régi világ tárgyait számos múzeumban? Miért változnak a tárgyaink? Mi történik napjainkban 

a megunt, elromlott vagy divatjamúlt tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk? 

A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? Mit lehet az összes ember közös 

kincsének tekinteni a mai világban? Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és 

építményei? Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése? 

 

Tematikai egység: A mindenség és én – Születés és elmúlás (8 óra) 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

- Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont kategóriáinak jelentéssel 

való megtöltéséhez. 

- Közös gondolkodás a világ megismerésének módjairól és lehetőségeiről. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: 

Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek a dolgok a világban? Hogyan és miért érhetnek véget? Hogyan képzelték 

el az emberek a világ és egyes dolgok keletkezését különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik 

meg a Bibliában a világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az emberek a halálról? 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és kutatjuk a titkait? Milyen módon, 
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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? 

Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg benne? Ki tudok-e találni, létre tudok- 

e hozni olyan dolgokat, amelyek most még nem léteznek a világban? 

 

Óraterv 

 
 

7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 1 

óra 

1 

óra 

Éves óraszám 36 

óra 

36 

óra 

 

7–8. évfolyam 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak az 

élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel együtt fokozódik a 

felelősségük is önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a helyzet fontos kapcso- 

lódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, valamint a pályaorien- 

táció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 

fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák 

tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a családi életre való nevelés 

általános céljainak megvalósításában. 

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb technikai 

eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatudatosságra 

nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgárságra és demokráciára 

nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi csoportok 

lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi igazságosság kér- 

déskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gondolkodni. Követke- 

zésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is felvetődhetnek a kirekesztettség, az 

előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető témakörök. Az órai beszélgetések vala- 

mennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális dimenziójának erősödését. 

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világkép és világnézet 

kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de ezekben az években 

az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel támogassa. A for- málódó 

világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat 

a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő hely- zetek 

teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz nagyon hasonló morális 

dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a szakaszban a dilemmák már 
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hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az identitás különféle dimen- 

ziókban való stabilizálódását. E folyamat részeként fontos szerepet kap az erkölcstan órákon annak a 

megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van saját identitáshoz, amelynek a szokásokban és 

vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani. 

Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsolódó információk 

különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai gondol- kodás 

fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint a disputa jel- legű 

vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 

7.évfolyam 

 

 

Témakör

ök 

Óraszám

ok 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 12 

Párkapcsolat és szerelem 12 

Egyén és közösség 12 

Összesen 36 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Óraker

et 12 

óra 

Előzetes tudás, 

ta- pasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció 

témakö- rében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső 

mozgatóerőivel kap- csolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás 

révén. Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek 

ke- zelésének gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy 

mit gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen 

kapcsolat van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak 

között? Milyen kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 

Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik? 

 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? 

Miben vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és 

vajon mi- ért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, 

miért és ho- gyan? 

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem 

a tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen teljesít- 

ményt érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a 

megha- tározó? 

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztö- 

nök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak 

ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös 

késztetésein- ket? 

Magyar nyelv és 

iro- dalom: a 

kommuniká- ciós 

céloknak megfe- 

lelő szövegek írása; 

a nyelv állandósága 

és változása. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

tanulási pá- lya; 

környezet és pá- 

lyaválasztás; 

megélhe- tés. 

 

Biológia  ̶  

egészség- tan: a 

serdülőkor ér- 

zelmi, szociális és 

pszichológiai 

jellem- zői;a 

személyiség ösz- 

szetevői, értelmi ké- 

pességek, érzelmi 

adottságok. 

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a 

negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni az érzelmeket? 

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, 

ami akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, 

a ku- darc és a válság? 

Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha 

csak magamért vagyok? 
 

Érték és mérték 

Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan 

értékek, amelyek mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én 

értékeim? 

Előfordult-e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az 

érté- kek egymással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem 

akkor, és mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen 

sorrendet felállítani az értékeim között? 

Vizuális kultúra: 

érzel- mek, 

hangulatok kife- 

jezése; látványok, 

je- 

lenségek 

asszociatív 

megjelenítése. 

 

Kulcsfogal

- 

mak/fogalm

ak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, 

te- hetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, 

cél, döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Párkapcsolat és szerelem 
Óraker

et 12 
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óra 

Előzetes tudás, 

ta- pasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. 

A párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim 

párkapcsolat az emberek életében. Az egymás iránti felelősség 

érzésének felkeltése. A szexuális visszaélések veszélyeinek 

tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásai vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez 

von- zódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódá- 

suk kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi minden 

lehet félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad tenni abban 

az esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös? 

 

Együttjárás 

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti 

fele- lősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást 

a szerelmesek? 

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerül- 

hető el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan teremthető 

meg az intimitás a szexuális kapcsolatban? 

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a 

konfliktu- soknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig 

érdemes fel- oldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a 

vonzódás már nem kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki 

sérüléseket egy szakítás során? 

Biológia ̶  

egészségtan: nemi 

jellegek, nemi 

hormonok; a 

menstruá- ciós ciklus 

folyamata; 

másodlagos nemi 

jelle- gek, lelki 

tulajdonsá- gok; 

a fogamzásgátlás 

mód- jai, 

következményei; az 

abortusz egészségi, 

erkölcsi és 

társadalmi kérdései; 

a fogamzás 

feltételei, a méhen 

be- lüli élet 

mennyiségi és 

minőségi változásai, 

a szülés/születés 

főbb mozzanatai. 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a 

társam lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont 

szeretnék? 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember 

együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása 

ér- dekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy 

életet egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? 

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy 

ami- kor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek? 

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális 

bán- talmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek 

az ál- dozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű 

fenyege- 

tettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély 
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fenye- geti? 

Kulcsfogal

- 

mak/fogalm

ak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, há- 

zasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, 

szexuális bántalmazás, áldozat, családon belüli erőszak. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Egyén és 

közösség 

Órake

ret 12 

óra 

Előzetes tudás, 

ta- pasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben 

szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 
céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és 

cselek- vés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik 

cso- porthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem 

szabadnak magam? 

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? 

Miben különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és 

miben hasonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim 

életében? Mit kapok tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem 

magam jól vagy rosz- szul egy csoportban? Mit tehetek azért, 

hogy a csoportban, amely- hez tartozom, mindenki jól érezze 

magát? 

 

Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a cso- 

port többi tagja? Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, 

mint ahogy a többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? 

Meg tudja-e változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy visel- 

kedését? 

Biológia 

egészségtan: leány és 

női, fiú és férfi 

szerepek a családban, 

a társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommu- nikáció; 

családi és iskolai 

agresz- szió, 

önzetlenség, alkal- 

mazkodás, 

áldozatválla- lás, 

konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 

a kamasz helye a 

harmo- nikus 

családban; 

a viselkedési normák 

és szabályok szerepe. 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választásaim- 

ban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy közösségben, és mi 

az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, 

ha döntenem kell? Kiknek és milyen szabályoknak kell 

mindenképp engedelmeskednem? Milyen előnyei és milyen 

veszélyei lehetnek az engedelmességnek? Van-e olyan helyzet, 

amikor nem kell vagy nem szabad engedelmeskednem? 

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény kö- 

zötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a 

lelkiisme- retem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 
Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

  

Kulcsfogal

- 

mak/fogalm

ak 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 
A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén 

7.évfolyam: 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei al- 

kalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára. Érti, hogy az emberek visel- 

kedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befo- 

lyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. Életkorának megfelelő 

szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehe- 

tőségeit. 
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Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek 

közötti választással együtt járó belső feszültséget. 

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. Életkorának 

megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelős- séggel is jár. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. Tisztában van a függőséget 

okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok for- 

rása lehet. 

 
8.évfolyam 

Tematikai 

egység 

 

Helyem a 

világban 

Órake

ret 12 

óra 

Előzetes tudás, 

ta- pasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról 

szer- zett történelmi és földrajzi ismeretelemek. 

 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok 

mi- att keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is 

együtt 

járhat. 

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának 

megértetése és a betartásukra vonatkozó igény erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek szá- 

momra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket 

kö- zelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? 

Mi- ben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak 

lakói, és mi mindenben különböznek egymástól? 

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, 

mint ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai 

lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére? 

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és 

más országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy 

gazda- gabb országnak a saját területére a világ szegényebb 

térségeiből menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a 

külföldiek befoga- dásából egy országnak, és milyen problémák 

forrása lehet ez? Va- jon ugyanolyan jogok illetik-e meg a 

külföldről érkezőket, mint a befogadó ország polgárait? 

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak 

elő Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű 

konflik- tusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a 

bizalom és az együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó 

emberek között? 

Földrajz: éhezés és 

sze- génység a 

világban; Eu- rópa 

változó társadalma; az 

Európai Unió lényegé- 

nek megértése; 

népesség- mozgások és 

menekült- áradat; a 

Kárpát-medence népei. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: egyenlőség 

és egyenlőt- 

lenségek a 

társadalom- ban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

a nyugati integráció 

kez- detei; az Európai 

Unió 

létrejötte és 

működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; 

Magyarország 

Alaptörvénye; a 

magyar- országi 

nemzetiségek és 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tag- 

jára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan 

alakul- nak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem 

tartják be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik 

őket? A büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon 

lehet jóvá- 

tenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? Milyen 

formában próbálnak egyes emberek mások által nem elérhető 

elő- nyökhöz jutni? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és a 

korrup- ciót? Lehet-e a hála jele a hálapénz? Hibázik-e az, aki 

adja vagy az, aki kapja? Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a 

megelőzés? 

Mit tehet az egyén és a közösség a társadalmi normák általános 

ér- vényre jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy 

ne tegyünk senkivel olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk 

megtör- ténjen? 

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az 

interneten elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, 

etnikai kisebbségek; a 

ci- gány (roma) 

népesség helyzete. 
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amit szaba- don letölthetünk onnan, és mi az, amit nem? Honnan 

lehet tudni, hogy mit véd a szerzői jog és mit nem? 
Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai? 

Kulcsfogal

- 

mak/fogalm

ak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, vesztegetés, korrupció, 

hála- pénz, büntetés, megelőzés, szerzői jog. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Mi dolgunk a világban? 
Óraker

et 12 

óra 

Előzetes tudás, 

ta- pasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egész- 

ségtani ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és 

közösségi boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés 

támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? 

Mi- től érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? 

Miről tud- nék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és 

lehetőségei kö- zül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit 

szeretnék elérni az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit 

nem? 

Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, értel- 

mesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a 

tanulás- 

Magyar nyelv és 

iroda- lom: a 

sajtóműfajok 

alapvető jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

ese- mények a 

médiában. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári ismere- 

tek: tudományos és 

technikai forradalom; 

a világháló. 

nak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi kapcsola- 

toknak? Milyen foglalkozásokat tudok elképzelni magamnak? 

Mit tartok még fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő 

feszült- séget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit 

gondolok ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon 

mindent érde- mes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit 

egyszer sem? 

Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem 

sza- bad tennem a boldogulásomért? 
 

A média és a valóság 

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az 

internet- ről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, 

amit az újság- ban olvasunk, a tévében látunk, az interneten 

Vizuális kultúra: 

képek, látványok, 

médiaszöve- gek, 

események önálló 

elemzése a vizuális 

közlés köznapi és mű- 

vészi formáinak fel- 

használásával; a moz- 

góképi nyelv alapjai- 

nak, működésének ér- 

telmezése. 
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találunk? Mitől függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e 

vagy sem? Hogyan kell tá- jékozódnunk ahhoz, hogy valós 

információhoz jussunk? Tudjuk-e 
mi magunk is alakítani a világot a médián keresztül? 

Kulcsfogal

- 

mak/fogalm

ak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hi- 

ányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, stressz, drog, alkohol, 

függőség, értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Hit, világkép, világnézet 
Órake

ret 12 

óra 

Előzetes tudás, 

ta- 

pasztalat 

Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, irodalmi és 

művészeti ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állítások és értékelések 

megfogalmazásának gyakorlása, fejlesztése. A nagy világvallások 

leg- 

fontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések közötti 

pár- beszéd fontosságnak elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések kö- 

zött? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk 

eldön- teni, hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt 

tudni? 

Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? 

Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a lebomlásu- 

kat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a 

világné- zet között? 

 

A nagy világvallások világképe 

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a juda- 

izmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? 

Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? Miben 

hasonlíta- nak ezek egymáshoz, és miben különböznek? 

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai 

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, 

a 

Vizuális kultúra: 

szemé- lyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában. 

 

Földrajz: a 

világvallások 

társadalmat, 

gazdaságot, 

környezetet 

befolyásoló szerepe; 

kultúrák talál- kozásai 

a Föld különféle 

térségeiben. 
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hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások 

kö- zös értékei? 
 

Párbeszéd és együttműködés 

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a 

különböző keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és 

zsidó vallású embereknek, a keresztényeknek és más vallások 

követőinek, a hí- vőknek és a nem hívőknek? 

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi 

napja- inkban? Vajon miért nem a régi vallások közül 

választanak maguk- nak ezek követői? 

  

Kulcsfogal

- 

mak/fogalm

ak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparan- 

csolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi 

tanítás. 

A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén 

8. évfolyam: 

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni. 

Kialakultak benne az európai identitás csírái. Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és 

befogadására. 

Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni 

hozzá- juk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell ten- 

nie. 

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának 

megőrzésére. 
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6.Környezetismeret 
 

1-4. évfolyam 

 

Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját 

testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven nevezze, és az 

ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, hogy a gyermek 

természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb környezet dolgait, jelenségeit 

és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat adjon, további megfigyelésekre 

ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét. 

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen megfoghatók. A 

környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben magyarázza, illetve 

tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bonyolultnak tűnő 

témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő módon – 

értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok munkája. A környezetismeret tantárgy 

keretében az ezzel kapcsolatos gondolati sémák kialakítása és a nyitott megfigyeléshez, 

kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosítása a cél. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, 

mint ahogyan azt is, hogy a környezet folyamatai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az 

előzetes tudástól függően egyre részletesebben érthetők meg. 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az érzékszervi 

tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind pontosabb 

megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, az azok kapcsán 

felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a természettudományos 

megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, bizonyítás és érvelés 

megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív tanulás formáival támogatva, a 

természettudományos műveltség kialakításának első lépcsőfokát jelenti. A gyermekek életkori 

sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pedagógus egyszerre irányít és példát ad. 

Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkeresésben maga is nyitott a jelenségek 

rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű megoldások keresése, illetve a napi élet 

problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a természettudományos műveltség megszerzésének 

egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) bővítéséhez 

elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a környezettel, a 
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természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös tanulás során. A 

kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és 

problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a tananyag-

feldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns problémákat vetünk fel. Ez 

akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, az aktuális történésekre, a tanulók 

által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környezetismeret rávezet a természet 

szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szeretetére és tiszteletére. 

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen értelmezett 

jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek felépítésével – 

korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő értékelési formák, 

különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójának fejlesztése nemcsak a 

tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények megvalósítását segítik, de 

hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, önismeretük fejlődéséhez is. 

A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számára legalkalmasabb módot, ahogyan 

a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, megerősítést nyerve abban, hogy képes saját 

testének rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon 

az úton, hogy eligazodjon a világban. 

A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét alapozhatja 

meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet tisztelő, a saját 

szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos- technikai újdonságokra fogékony, 

ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az életszakaszban. 

 
A környezetismeret tantárgy helyi tantervi óraszáma, óraterve 1-4. évfolyam 

 

 

 

heti óraszám éves óraszám 

3. évfolyam 1 

óra 

36 óra 

4. évfolyam 1 
óra 

36 óra 

 

3–4. évfolyam 

 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő 

környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb környezetből 
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a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos múltbeli elképzelések 

és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és értelmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a 

módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb 

megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a 

természethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb évfolyamokban. 

Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavégzésre. 

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre fontosabbá válik az 

ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal kapcsolatos kritikus 

állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése és összevetése is fontos 

szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség megalapozásához elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások feltárásán keresztül 

a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a környezettudatosság, illetve az 

ember és a természet harmonikus együttélési módjainak tisztelete, ilyen megoldások értékelése és 

keresése. 

Az egyes foglalkozások, szakmák megismerésén keresztül azok tisztelete, a munka értékének 

megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) fejlesztése jelenik meg 

kiemelt nevelési célként. 

A visszatérő témák lehetőséget adnak az ismeretek elmélyítésére, miközben a tanulók 

megtapasztalhatják, hogy a már elsajátított ismeretek, készségek, a már megszerzett tudás (legyen 

az még egyelőre bármilyen töredékes vagy esetleges is) hasznosíthatók az újabb ismeretek 

megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható jelenségekből 

kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos gondolkodás fejlődése 

mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk meg az igényt a tudás 

folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti jelenségek 

megfigyelésére, a magyarázatok megtalálására. 

Az önálló és kritikus információszerzés a természettudományos műveltség megalapozásának 

kulcseleme, de jelentős szerepe van a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésében, illetve 

az állampolgárságra, demokráciára való nevelésben is. A megvalósítást változatos tevékenységek: 

projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív feladatok, szerepjátékok 

stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző multimédiás és 

infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a képi információkra 

különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki magát. Erre építve nemcsak a 
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hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai- művészeti tudatosság fejlődéséhez is 

hozzájárulhatunk. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása jelentős szerepet 

játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a környezettudatos szemlélet 

fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megismerésében és 

gyakorlásában. 

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy választott nemzeti 

park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az azonosságtudat, valamint a 

hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek pedig a tudomány és technika 

fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség fejlődésében betöltött szerepének 

értékelését segítik elő. 

A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcsolása hozzájárul 

annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kapcsolat 

újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják. 

A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka során 

különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az alkalmazása. 

 

Helyi tantervi órakeret: 

 

 

Tematikai egység 

 

Kerettanterv

i órakeret 

 

Helyi 

tanter

vi 

órake

ret 

 

Helyi tantervi órakeret 

3. évf.  

36 óra 

4. évf.  

36 óra 

A mezőn, a kertben 7óra 12 óra 6 óra 6 óra 

Megtart, ha megtartod 7óra 6+1 óra 6+1 óra  

Egészség és betegség 7 óra 7+1 óra 7+1 óra  

Az a szép, akinek a szeme kék? 5 óra 4+1 óra 4+1 óra  

Merre megy a hajó? 6 óra 5+1 óra 5+1 óra  

Tájékozódás a tágabb térben 7 óra 11 óra 4 óra 7 óra 

Mennyi időnk van? 7 óra 5+1 óra  5+1 óra 

Miért érdemes takarékoskodni? 6 óra 5+1 óra  5+1 óra 

Vágtat, mint a paripa 6 óra 4+1 óra  4+1 óra 
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Önismeret és viselkedés 7 óra 5+1 óra  5+1 óra 

 65+7 =72 
óra 

64+8=72ó
ra 

32+4=36 32+4=36 
óra 
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3.évfolyam  

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Helyi tantervi órakeret: 

 

A mezőn 6 óra 

 

Megtart, ha megtartod 6+1 óra 

 

Egészség és betegség 7+1 óra 

 

Az a szép, akinek a szeme kék? 4 +1 óra 

 

Merre megy a hajó?   5+1 óra 

Tájékozódás a tágabb térben (lakóhely)  4 óra 

Összesen: 32+4= 36óra 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet a 3. évfolyamon a környezetismeret 

tantárgyból az egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése vagy 

a képességek fejlesztése, ismeretek összefoglalása megerősítése, ismétlése, gyakorlása, céljából. 

 

 

Tematikai 

egység 

A MEZŐN Óra- 
kere
t   
6 
óra 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 
fejlesztési céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények 

csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése. 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen növények és állatok 

élnek a mezőn? 

Hogyan kerül a 

kenyér az asztalra? 

 

Az élővilág szerveződési 

szintjeinek felismerése. A 

megfigyelt élőlények 

csoportosítása: növények, 

állatok (ízeltlábúak, halak, 

madarak, 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a kenyérrel 

kapcsolatos mesék, 

szólások, 

közmondások. 
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emlősök). 

Ismeretek: 

A mező (szántóföld -rét - 

legelő). Néhány jellemző 

vadon élő és termesztett 

növény felismerése, 

hasznosítása . 
Hazai vadon élő állatok 
(rókalepke, kárász, csuka, 
mezei 

 

Néhány jellegzetes 

állatnyom 

tanulmányozása, 

lerajzolása. Életnyomok 

gyűjtése a terepi 

látogatás során. 

Állatnyomok 

megismerése. 
Az emberi beavatkozás 
hatásának 

 

 

Vizuális kultúra: 

életközösség 

megjelenítése. 

 

Ének-zene: az 

élőlényekkel, a 

kenyérsütéssel 

pocok, mezei nyúl, 

fácán,). Szaporodás: 

pete, tojás, elevenszülő. 

 

Kenyérsütés: búza, liszt, és 

kenyér példáján a 

nyersanyag, termék, 

késztermék fogalma, a 

rostálás, szitálás, az őrlés, 

a kelesztés és a dagasztás 

folyamata. 

Az üzletekben kapható 

kenyerek és adalékok szerepe. 

Kenyérsütés házilag. 

Kapcsolódás az új kenyér 

ünnepéhez, a kenyérrel 

kapcsolatos hagyományok. 

felismertetése, az 

ember természet 

átalakító 

tevékenységének 

következményei. 

 

 

Példák gyűjtése 

kenyérfajtákra, 

összehasonlításuk 

különböző szempontok 

szerint. A kenyérsütés 

példáján a természet 

tiszteletének felismerése a 

hagyományos életmód 

egyszerű cselekvéseiben. 

kapcsolatos dalok. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamat; alapanyag, 

nyersanyag, 

késztermék. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

MEGTART, HA MEGTARTOD 

Óra- 
kere
t 
6+1 
óra 

Előzetes tudás Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet. 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A hagyományos életmód, és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a 

környezet és fenntarthatósághoz kötődően. 
A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése. 

Az ember-természet kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét 

példák segítségével. 
A tapasztalati tudás értékelése. 

A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti 

kapcsolatok felismerése. 
A környezettudatos életvitel megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati 
alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

 

Milyen kapcsolat van az 

ünnepek és az évszakok 

között? (Pl. farsang, húsvét, 

pünkösd, karácsony). 

Miért szükséges 

ápolni 

hagyományainkat? 

Lehet-e tanulni egy 

iskolázatlan embertől? 

Miért fontos a 

természetvédelem? 

Élőhely, testfelépítés, 

életmód kapcsolata. 

Kalendárium készítése, 

jeles napok, és természeti 

történések, népdalok, 

népköltések és versek, 

szépirodalmi részletek 

megjelenítésével. 

Példák keresése arra, 

hogyan látták el az ártéri 

gazdálkodásból élő emberek 

táplálék igényüket 

(növények, tenyésztett 

állatok, halászat, vadászat). 

Hogyan 
készítették és 
tartósították ételeiket, 
melyek voltak a 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: többjelentésű 

szavak: a fok szó 

jelentései. 

 

 

 

Ének-zene: népdalok. 

 

 

Vizuális 
kultúra: 
népművészet. 
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Ismeretek: 

A hazai vizek, vízpartok 

néhány jellemző élőlénye. 

Jeles napok, ünnepek 

kapcsolata a természet 

változásaival. 
A lakóhely hagyományai. 

A gazdálkodó ember 

természeti és épített 

környezetének 

kölcsönhatása az ártéri 

fokgazdálkodás példáján. 

Haszonállatok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, 

racka. Ártéri 

gyümölcstermesztés (alma, 

meggy), őshonos ártéri 

szőlészet. Vadon élő állatok: 

kárász, csuka, nemes kócsag, 

fehér gólya, seregély, 

rókalepke, feketerigó. 

Gyógy- és 

fűszernövények: 

galagonya, szeder, 

menta. 

A hagyományos házak 

anyagai (nád, sás, fűz, 

agyag, vályog), a 

települések mérete. 
A folyószabályozás hatása 
és a vizek védelme. 

használati tárgyaik anyagai. 

Hogyan éltek együtt a 

természettel, hogy 

hosszútávon biztosítani 

tudják megélhetésüket. 

Néhány anyag feldolgozása 

(pl. agyag, fűzfavessző, 

gyógynövényszárítás). 

Annak megértése, hogy a 

helyi sajátosságokra, 

problémákra a hagyományos 

tudás kínálja a 

legmegfelelőbb 

megoldásokat. 

A körültekintő, 

természetbarát emberi 

beavatkozások 

jelentőségének felismerése. 

A vízvédelem szerepének 

belátása. Az iskolához 

legközelebb található 

nemzeti park vagy 

tájvédelmi körzet 

megismerése, értékmentő 

feladatának megértése. 

A természetvédelem és a 

fenntarthatóság 

kapcsolatának 

felismerése. 

 

 

 

Erkölcstan: a 

természet tisztelete, a 

hagyományok 

jelentősége. 

 

 

Matematika: rész-

egész kapcsolat. 

 

 

Technika életvitel és 

gyakorlat: a ház 

részei, 

építőanyagok, 

anyagok 

felhasználása, 

megmunkálása; 

élelmiszerek 

tartósítása. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG 

Ór

a- 

ke

ret 
7 
+1óra 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés 

kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége. 

A kezdeményezőképesség fejlesztése, az egészségtudatos életmód 

kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. 
Az egészség értékének tudatosítása. 

 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati 

tudás, egyensúly. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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alkalmazások, 
ismeretek 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: Miért 
betegedhetünk meg? 

Hogyan kerülhetjük el 
a betegségeket? 

Melyek a betegség 

jelei? Mitől függ a 

gyógyulás? Mi a teendő 

baleset esetén? 

 

Az egészségünket károsító 

és védő szokások 

csoportosítása. Példák 

gyűjtése aktív és passzív 

pihenésre. 

A betegségtünetek 

felismerésének gyakorlása 

esettanulmányokon 

keresztül. 
A fertőzés megelőzési 
módjainak gyakorlása. 

 

Testnevelés és 

sport: a rendszeres 

testmozgás szerepe. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások, 

közmondások, mesék 

az egészséggel és a 

betegséggel 

kapcsolatban. 

Ismeretek: Az egészségügyi dolgozók  
Az egészséges életmód munkájának elismerése, 

tisztelete. 
Technika, életvitel és 

(táplálkozás, aktív és passzív Szabályok betartása, gyakorlat: a betegség 
pihenés, öltözködés, személyes viselkedéskultúra az egyes tünetei, teendők betegség 
higiéné, rendszeres testmozgás, egészségügyi 

intézményekben. 
esetén. 

lelki egészség). A betegség megelőzés  
A betegség (nátha, influenza, fontosságának felismerése.  
bárányhimlő) tünetei. a mentők munkájának 

értékelése, 
 

Testhőmérséklet, láz mérése. tisztelete.  
A betegség okai: fertőzés, Teendők és a segítségkérés  
örökletes betegség, életmód. módjainak megismerése 

baleset 
 

A gyógyítás. A háziorvos és a esetén.  
kórház feladatai. A 
gyógyszertár. 

  

A védőoltások szerepe.   

 

 

Tematikai 

egység 

 

AZ A SZÉP, AKINEK A SZEME KÉK? 

Óra- 
kere
t 
4+1 
óra 

Előzetes tudás Testrészek, emberi tulajdonságok. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső 

és belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. 
Az öröklődés szerepének felismertetése példákon 
keresztül. A toleráns és segítőkész magatartás 
megalapozása, erősítése. 

 

 
Problémák, jelenségek, 
gyakorlati 
alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egészségmegtartás, betegség, gyógyítás, gyógyulás, baleset, fogyatékkal élő 

emberek. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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ismeretek 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért látunk valakit 
szépnek? 

Csak a szupermodellek 

lehetnek szépek? 

 
Ismeretek: 

Emberábrázolás a 

művészetben. Különböző 

korok szépségideáljai. Külső 

és belső tulajdonságok. 

Szerzett és 

öröklött 

tulajdonságok. 

Az ápolt külső szebbé tesz: 

a testápolás módjai: 

(tisztálkodás, haj, köröm, 

bőr és fogápolás). 

A divat és a testápolás 

kapcsolata. Fogyatékkal élők, 

megváltozott 

munkaképességű emberek. 

 

Példák, illusztrációk 

gyűjtése különböző korok, 

kultúrák szépségideáljaira. 

Annak felismerése, hogy 

nem minden szépségideál 

vagy divat hat pozitívan 

egészségünkre.. Egyes 

szokások kifejezetten 

károsak (tűsarkú cipő, 

fűző, stb.) 

Az emberek közötti testi 

különbségek és 

hasonlóságok 

megfigyelése. Az öröklött 

tulajdonságok megértése 

példák alapján, 

csoportosításuk. 

A helyes és rendszeres 

testápolási szokások 

megismerése, gyakorlása. 

Annak felismerése, hogy a 

divat nem mindig az 

egészséges testápolási 

szokásokat 
közvetíti. Gyakran 
felesleges, vagy káros 
szokásokat is 

 

Vizuális kultúra: 

portré, és karikatúra. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a jellemzés; 

hasonlatok, metaforák 

a szépséggel 

kapcsolatban. 

 

 

Ének-zene: pozitív és 

negatív testi 

tulajdonságot 

megéneklő népdalok. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a testápolás 

módjai, egészséges 

életmód. 

 erőltethet. 
Személyes tapasztalat 

szerzése az érzékszervi és a 

mozgásszervi fogyatékkal 

élők életéről. 

A fogyatékkal élők 

elfogadása, segítése. 

 

 

 

Tematikai 

egység 

 

MERRE MEGY A HAJÓ? 

Óra- 
keret 
5+1 
óra 

Előzetes tudás Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. 

Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesesség 

szerepének felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; hang 

- és fényjelenségek tanulmányozása. 

Az állandóság és változás megfigyelése saját vizsgálatok 

értelmezésén keresztül. 
A tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek 
gyakorlati alkalmazásának megismerése. 

 

 
Problémák, jelenségek, 
gyakorlati 
alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan talál vissza a 

fecske tavasszal, az 

ősszel elhagyott fészkére? 

Hogyan tájékozódtak a 

hajósok régen, és hogyan 

tájékozódnak ma? 

Miért színes a 

szivárvány? Miért lehet 

szomjan halni a 

tengeren? 

 
Ismeretek: 

Tájékozódás csillagképek 

alapján. A Göncölszekér 

legendája. 

Tájékozódás iránytűvel: a 

Föld mágneses tere, a 

mágneses vonzás, taszítás. 

Példák hang- és 

fényjelenségekre. Keverékek 

és oldatok. 

Megfordítható (fagyás-olvadás, 
oldódás-kristályosítás) és 
nem megfordítható 
folyamatok (égés). 

 

Példák keresése az 

állatok 

tájékozódására. 

A Göncölszekér csillagkép 

felismerése. Rajz készítése 

szabadon választott 

csillagképről. A csillagkép 

nevével kapcsolatos 

gyűjtőmunka végzése. 

Vizsgálatok a 

mágnesességgel 

kapcsolatban (vonzás, 

taszítás, kölcsönösség 

felismerése.) 

Az iránytű működésének 

értelmezése. Annak 

megértése, miért jelentett 

az iránytű feltalálása 

hatalmas segítséget a 

hajósoknak. 

Konkrét jelenségek (rezgő 

húrok, megütött vizespohár, 

rezgő vonalzó stb.) 

vizsgálatán keresztül annak 

megtapasztalása, hogy a 

hangot a levegő rezgésén 

keresztül érzékeljük. 

Fénytörés és 
szóródás vizsgálatán 
keresztül annak 
felismerése, hogy a fehér 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

csillagképekhez kötődő 

mítoszok, legendák, a 

hajózással kapcsolatos 

ismeretterjesztő 

szövegek, kalandos 

olvasmányok. 

 

 

Vizuális kultúra: 

képek a vizekről 

hajókról. 

 

 

Ének-zene:A 

hangszerek hangja, 

hangmagasság; a 

hajózáshoz 

kapcsolódó dalok. 

 

 

 

Matematika: Tájékozódás 
a 
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Körfolyamat: a víz 

körforgása a természetben. 
Sós víz, édesvíz. 

Az édesvízkészlet 

mennyisége a Földön a sós 

vízhez viszonyítva. 

fény különböző színek 

keveréke. Példák gyűjtése a 

környezetből keverékekre, 

oldatokra. 

A sós vízzel végzett 

kísérletek során annak 

megtapasztalása, miért 

fagy be nehezebben a 

tenger, mint az édesvíz. 

A víz körforgásának 

folyamata során a már 

ismert fizikai változások 

(párolgás, lecsapódás) 

bemutatása, az ellentétes 

irányú folyamatok 

felismerése. 

Annak felismerése, hogy a 

vizek tisztaságának védelme, 

és a vízzel való takarékosság 

a földi élet jövőjét biztosítja. 

külső világ tárgyai 

szerint; a tájékozódást 

segítő viszonyok 

megismerése. 

Számok, 

mértékegységek. 

 

 

Tematikai 

egység 

TÁJÉKOZÓDÁS A TÁGABB TÉRBEN 
(A lakóhely ) 

Óra- 
ke
ret 
4 
ór
a 

Előzetes tudás Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, 
környezete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A helyi azonosságtudat megalapozása, alakítása. 

A lakókörnyezettel kapcsolatos pozitív attitűd 

megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás 

bővítése. 
A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás, kölcsönhatás, a víz körforgása. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: Melyik 

országban megyében 
élek? 

Hol helyezkedik el 

lakóhelyem Magyarország 

térképén? 

Miért szeretek itt élni? 

Mit tehetünk 

lakóhelyünk 

szépítéséért, 

környezetének 

védelméért? 

 

Ismeretek: 

 

Alaprajz, nagyítás, kicsinyítés. 
A földfelszín formakincsének 
elemei (hegység, dombság, 
alföld, 

 

A felszínformák 

megfigyelése a 

lakókörnyezetben, filmen, 

képeken, kialakításuk 

terepasztalon. 

A lakóhely 

felszínformái, és 

kialakításuk 

terepasztalon. 

a fő világtájak 

megnevezése, és 

elhelyezése a 

térképvázlaton, térképen. 

Tájékozódás a 

közvetlenkörnyezetben 

iránytű segítségével. A fő 

világtájak meghatározása. 

Saját település 

elhelyezkedésének 
meghatározása hazánk 
térképén, bejelölése a 
térképvázlaton. 

 

Technika életvitel 

és gyakorlat: 

közlekedés, utazás, 

közlekedési 

eszközök. 

 

 

Matematika: Síkbeli 

tájékozódás. 

Távolságok, 

nagyságrendek 

becslése, mérése. 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

lakóhelyhez és 

környezetéhez kötődő 
irodalmi alkotások. 

tó, folyam, folyó, patak, 

tenger). A lakóhely természeti 

környezete. Lakóhelyünk és 

lakókörnyezetünk néhány 

jellemző természeti és 

kulturális nevezetessége. 

A lakóhely történetének 

néhány fontosabb eseménye. 

Közlekedés, 

tömegközlekedés. A vízi, 

szárazföldi és légi 
közlekedési eszközök. 

Közös bemutató készítése 

a lakóhely kulturális és 

természeti értékeiről. 

A természeti és 

mesterséges fogalompár 

alkalmazása a lakóhely 

értékeinek leírásában. 

 

 

Ének-zene: A 

lakóhelyhez kötődő 

népdalok. 

 

Vizuális kultúra: 

nemzeti 

szimbólumaink. 

 

 

A fejlesztés várt eredménye, a továbbhaladás feltételei a 3. évfolyam végén: 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges 

fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű 

kísérleti tanulmányozására. 

Távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közlekedési eszköz, 

tömegközlekedés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal. A hagyományok szerepének 

értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve 

felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása. Az élőlények 

csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos 

felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

A lakóhely elhelyezkedése Magyarország térképén, néhány jelentős kulturális és természeti 

értékének és hagyományának ismerete. 

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben, és a 

problémák megoldásában. 

 

4.évfolyam  

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

Helyi tantervi órakeret:  

A kertben 6 óra 

Mennyi időnk van? 5+1 

óra 

Miért érdemes takarékoskodni? 5+1 

óra 

Vágtat, mint a paripa 4+1 

óra 

Önismeret és viselkedés 5+1 

óra 

Tájékozódás a tágabb térben 

(Magyarország) 

7 óra 

Összesen:      
32+4=36ó
ra 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet a 4. évfolyamon a környezetismeret 

tantárgyból az egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése vagy 

a képességek fejlesztése, ismeretek összefoglalása megerősítése, ismétlése, gyakorlása, céljából. 

 

 

Tematikai 

A KERTBEN Óra- 
ke
ret 
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egység 6 
ór
a 

Előzetes tudás Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 

A tematikai 
egység 
nevelési- 
fejlesztési 
céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények 

csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése. 

Problémák, 
jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit érdemes vásárolni a 

piacon? Honnan származik, 

és mire utal a növény 

elnevezés? 

Mitől növekszik a növény? 

Az élővilág szerveződési 

szintjeinek felismerése. A 

megfigyelt élőhely 

élőlényeinek csoportosítása 

(gomba, növény, állat, 

zöldség, gyümölcs). 

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 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Versek 

zöldségekről, 

gyümölcsökről. 

Ismeretek: 

A Nap mint energiaforrás. A 

napsugárzás hatása az 

élővilágra. Gombák, 

növények, állatok. 
Zöldségek, gyümölcsök. A 
növény részei (gyökérzet, 
szár, levél virág, termés). A 
mag. 

 

Vizuális kultúra: 

életközösségek (kert) 

megjelenítése; 

zöldség-és 

gyümölcscsendéletek. 

 
Ének-zene: az 
élőlényekkel 

Ehető növényi részek. 

Életszakaszok, csírázás, 

fejlődés, növekedés, 

öregedés. 

Háziállatok (kutya, 

macska), haszonállatok 

(tyúk, kacsa). 

 

Lebomlás, 

komposztálás, 

rothadás. 

idénygyümölcsökről és 

idényzöldségekről. A 

növények fejlődésének 

megfigyelése. A megfigyelt 

élőhelyen talált növények 

csoportosítása aszerint, hogy 

mely életszakaszban voltak. 

Lebomlás vizsgálata. A 

komposztálás szerepének 

felismerése. Szerves 

hulladékok csoportosítása 

komposztálhatóságuk 

szerint. 

Összefüggések 

felismertetése a 

növénytermesztés módja, 

és az egészséges 

táplálkozás között. 

kapcsolatos dalok. 

 

 

Technika, életvitel 

és 

gyakorlat:egészsé

ges táplálkozás. 
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Tematikai 

egység 

 

MENNYI IDŐNK VAN? 

Óra- 
kere
t 
5+1 
óra 

Előzetes tudás Idő, napszakok, évszakok. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és 

változás szemszögéből az idő fogalmának megértése, az időegységek 

alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyítése. 

A felépítés és működés, illetve a környezet és fenntarthatóság 

szempontjából a Föld, a Nap, a Hold kapcsolatának felismertetése. 
A tudomány, a technika fejlődésének felismertetése példák 
alapján, a találmányok jelentőségének megláttatása a távcső 
példáján. 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért épp 24 órából áll egy 

nap? Mióta használnak órát 

az emberek? 

Hogyan mérték az időt 

régen, és hogyan mérhetjük 

ma? 

 

Ismeretek: 

 
Az idő mérése. 

Az időmérés 

alkalmi és 

szabványegységei. 
Az idő kifejezése a mindennapi 

 

Időmérő eszköz készítése, 

kalibrálása. Napóra 

megfigyelése. Időmérő 

eszközök csoportosítása 

pontosság, használhatóság, 

esztétikum szerint). 

Annak felismerése, leírása, 

hogy ilyen jelei vannak az 

idő múlásának az emberi 

egyedfejlődés egyes 

szakaszaiban? 

A születéssel, 

gyermekvárással, 

elmúlással kapcsolatos 

gyermeki elképzelések 

megbeszélése. 
A Föld mozgásának 
modellezése 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:szólások, 

közmondások, 

találós kérdések, 

metaforák, 

hasonlatok az 

idővel 

kapcsolatosan. 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: Az idő 
képi ábrázolása, az 
égitestek képi ábrázolása. 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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kommunikációban. 

Emberi 

életszakaszok. 

Születés és halál. 

A Föld 

mozgásai. Föld, 

Nap, Hold. 

A holdfázisok 

képének 

megismerése. 

A távcső, mint a távoli 

objektumok 

megfigyelésének eszköze. 

elképzelés alapján ( forgás, 

Nap körüli keringés). 

Annak felismerése, hogy a 

Földön nem mindenütt 

egyszerre van nappal és 

éjszaka. Az időzónák 

megsejtése. 

Kapcsolat keresése a 

Föld mozgásai, és a 

naptár elemei között. 

Képek gyűjtése, csoportos 

tabló készítése az égitestek 

szépségének 

szemléltetésére. 

Az egyes holdfázisok 

rajzolása, elhelyezése a 

naptárban,a ciklikus ritmus 

felismerése. 

Annak megsejtése, 

hogy a különböző 

időszámítási 

módszerek miatt 

eltérések adódhatnak. 

A távcső működésének 

vizsgálata. Konkrét 

példák alapján annak 

megértése, miért jelentett a 

távcső felfedezése 

hatalmas mérföldkövet a 

tudomány fejlődésében. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus, metronóm. 

 

 

 

 

 

Matematika:folyam

at mozzanatainak 

időbeni elrendezése; 

időrend kezelése. 

 

 

 

Tematikai 

egység 

 

MIÉRT ÉRDEMES TAKARÉKOSKODNI? 

Óra- 
keret 
5+1 
óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos 

magatartás erősítése. 

A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari folyamat főbb 

lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a 

szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. 
A múzeumok munkájának értékelése. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati 
alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Időmérés, égitest, naptár. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Fogyasztanak-e 

áramot az 
elektromos 
berendezések 
készenléti 
üzemmódban? 

 

Megfigyelések, vizsgálatok 

a hó terjedésével 

kapcsolatosan. 

A megújuló és nem megújuló 
energiaforrások 
megkülönböztetése 
konkrét 

 

Vizuális kultúra: 

műveletek különféle 

papírfajtákkal 

(ragasztás, kasírozás, 

kollázs), papírmasé. 

Miért szükséges a 

hagyományos izzókat 

energiatakarékos izzókra 

cserélni? 

Mi minden készülhet a 

környezetünkben papírból? 

Készíthetünk-e otthon is 

papírt? 

 
Ismeretek: 
A hőátadás. 

A háztartási gépek, eszközök, 

és készülékek 

energiatakarékossága. Az 

elektromos készülékek 

üzemeltetése a hőtermelés 

miatt veszteséggel is jár. 

A megújuló és nem 

megújuló energiaforrások. 

A papír szerepe 

mindennapi életünkben. 

A papírgyártás: az ipari 

gyártás vázlata (a termék 

előállítása: nyersanyag, 

késztermék, hulladék; a 

papírgyártás vízigényes 

folyamat). 

Használati tárgyak és 

alkotások újrahasznosított 

papírból. 

A papír mint 

csomagolóanyag. Egyéb 

csomagolóanyagok. 

Példák a papír, műanyag, 

fém újrahasznosítására. 

példák alapján. 
Különböző papírfajták 

vizsgálata megadott 

szempontok alapján. 

Példák gyűjtése a papír 

felhasználására. A gyűjtött 

példák alapján az egy hét 

alatt felhasznált papír 

mennyiségének mérése. 

Ismerkedés a papír 

történetével. Merített papír 

készítése. A papírgyártás, a 

papírkészítés példáján a 

házi és ipari előállítás 

különbségeinek 

megfigyelése. 

Az újrahasznosítás, az 

újrahasznosításra gyűjtött 

példák alapján a tudatos 

fogyasztói magatartás 

szerepének felismerése. 

Az egyes 

csomagolóanyagok 

összehasonlítása 

különböző szempontok 

szerint (esztétikus, 

gazdaságos, 

környezetkímélő, 

energiatakarékos, 

újrahasznosítható, eldobó, 

pazarló). 

Múzeumlátogatás után 

beszámoló a szerzett 

tapasztalatokról előre 

megadott vagy választott 

szempontok alapján (szóban, 

írásban, vagy rajzban). 

 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

gyártási 

folyamatok. 

 

 

Erkölcstan: 

egyéni 

felelősség 

kérdése. 

 

 

Matematika: halmazok. 

 

Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai 

egység 

 

VÁGTAT, MINT A PARIPA 

Óra- 
kere
t 
4+1 
óra 

Előzetes tudás Testrészek 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és 

változás ás kapcsolatuk felismertetése. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás 

szerepének felismertetése az egészségmegőrzésben, a mozgás-

szervrendszer működésének alapvető megértetése. 

A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló 

testfelépítésének és mozgásának példáján. 
Az egészségünket védő és károsító szokások felismertetése. 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért vágtat sebesen a 

paripa? Kiből lesz a jó 

rövidtávfutó? Kiből lesz a 

jó hosszútávfutó? Hogyan 

fejleszthetjük 

mozgásunkat? 

 
Ismeretek: 

A mozgásfajták 

megkülönböztetése 

(egyenletes és gyorsuló 

mozgás, ütközés). 

A csontok, izmok, ízületek 

szerepe: hajlékonyság, erő, 

rugalmasság gyorsaság, 

ügyesség. Az edzés és a 

bemelegítés. 

A testalkatnak,testi 

adottságoknak megfelelő 

mozgásformák. 
A tánc, mint mozgás. 

A mozgás, mint aktív 

pihenési forma. 

A mozgásszegény 

életmód veszélyei. 

A ló leírása: 

testfelépítés, életmód, 

alkalmazkodás a 

környezethez. 

A ló mozgása: 

ügetés, 

Mozgásjelenségek 

vizsgálata játékos 

kísérletekkel: kérdések 

megfogalmazása a 

mozgások jellemzőivel 

kapcsolatban. A jelenségek 

megfigyelése az állandóság 

és a változás szempontjából. 

Változások megfigyelése, 

adott szempontú besorolása 

(a mozgás gyorsasága, 

iránya). 

Példák gyűjtése 

mozgással kapcsolatos 

rekordokra. 

A rendszeres testmozgás 

jelentőségének 

felismerése. 

Esettanulmányok, példák 

feldolgozása arról, hogy 

a rendszeres testmozgás 

hogyan fejleszti az 

akaraterőt, 

állóképességet, 

ügyességet. 

A bemelegítés 

fontosságának és a 

fokozatosság betartásának 

belátása az edzés során. 

Lehetőségek 

keresése a 

lakóhelyen a 

rendszeres 

Vizuális kultúra: a 

mozgás megjelenítése a 

művészetekben, 

mozgókép készítése.. 

 

Ének-zene:népdalok, 

zeneművek a ló és az 

ember kapcsolatáról; a 

ritmus és a mozgás 

kapcsolata (tánc). 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testmozgás. az 

edzés, a bemelegítés; 

világcsúcsok, nemzeti 

rekordok különböző 

sportágakban,lovassporto

k. 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a mozgás 

leírására szolgáló rokon 

értelmű szavak, 

hasonlatok a mozgás 

kifejezésére; mozgás, 

illetve a ló mozgásának 

megjelenítése irodalmi 

alkotásokban, 

mondókákban. 

 

Technika, életvitel 
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poroszkálás, vágta. 

 

Az egészségünket 

védő és károsító 

szokások. 

testmozgás 

gyakorlására. 

A kapcsolat felismerése a ló 

testfelépítése és életmódja, 

illetve természetes 

környezete között. 

Annak magyarázata, miért 

elterjedt haszonállat a ló. 

Példák keresése a ló és az 

ember kapcsolatára. 

A ló mozgásának 

megfigyelése, és különböző 

mozgásformáinak 

összehasonlítása. 

A már megismert 

egészségünket védő 

szokások összegyűjtése 

képekben, tabló készítés. 

A dohányzás, az alkohol, a 

drog fogyasztás káros 

hatásának megértetése 

példákkal. 

és 

gyakorlat:egészsé

ges életmód, 

egészséges 

testmozgás. 

 

 

Tematikai 

egység 

 

ÖNISMERET ÉS VISELKEDÉS 

Óra- 
kere
t 
5+1 
óra 

Előzetes tudás  
A tematikai Az önismeret és önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek 

tanulmányozásán 

 
Problémák, 
jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Igaz-e, hogy „ugatós kutya 

nem harap?” 

Van-e hasonlóság az emberi 

és az állati viselkedés között? 

Hogyan „olvashatunk” 

 

A kutya magatartásának 

megfigyelésével példák 

vizsgálata az állati 

kommunikációra. 

Hasonlóságok és 

különbségek keresése az 

állati és az emberi 

kommunikáció között. 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:szólások, 

közmondások, 

metaforák az emberi és 

az állati viselkedéssel 

kapcsolatosan. 

 

keresztül. 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az emberi 

magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok és különbségek keresése az 

állati kommunikációval. 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Mozgásszerv, mozgásforma. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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mások jelzéseiből? 

Hogyan kerülhetjük el a 

sértődéseket, 

veszekedéseket? Hogyan 

őrizhetjük meg 

barátságainkat? 

 
Ismeretek: 

Kommunikáció az 

állatvilágban: a kutya 

tájékozódása, területvédő és 

behódoló magatartása. 

Az emberi 

kommunikáció: beszéd, 

testbeszéd. 

Mosoly, fintor, bólintás, 

hunyorítás, testtartás 

szerepe. 

Magatartásformák, 

szabályok, viselkedési 

normák különböző 

élethelyzetekben. 

Példák a helyes és 

helytelen viselkedésre. 

Együttélés a családban. 

Baráti kapcsolatok, 

iskolai 
közösségek. 

Az emberi kommunikáció 

elemeinek vizsgálata 

filmrészletek, fotók 

segítségével.. A mimika és a 

testtartás szerepének 

jellemzése egy-egy példán. 

A megállapítások 

kipróbálása, ellenőrzése 

szerepjátékkal. 

Emberi 

magatartásformák 

megfigyelése 

különböző 

helyzetekben. 

Helyzetgyakorlatok 

elemzése. Példák 

csoportosítása (helyes és 

helytelen viselkedés), 

érvek és indokok keresése. 

Az együttélés alapvető 

szabályainak 

megbeszélése. 

Vizuális kultúra: 

arckifejezések, 

testbeszéd ábrázolása 

művészeti 

alkotásokon. 

 

Ének-zene: emberi 

konfliktusok 

megjelenése dalokban. 

 

 

Matematika: 

hasonlóságok és 

különbségek. 

 

Erkölcstan: emberi 

kapcsolatok, 

közösség, a helyes 

magatartás. 

 

 
Tematikai 
egység 

TÁJÉKOZÓDÁS A TÁGABB TÉRBEN 
(Magyarország ) 

Óra- 
ke
re
t 
7ó
ra 

Előzetes tudás Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, a földfelszín 
formakincsének 
elemei. 

A tematikai 
egység 
nevelési- 
fejlesztési 
céljai 

A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat 

értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. 
A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. 

 

 

 

A hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. 

A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. 

Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, 
ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hol találjuk meg 

Magyarországot a Föld 

bolygón? 

Hogyan tervezhetünk meg 

egy utazást? 

 
Ismeretek: 

Magyarország helyzete: 

államhatárok, felszínformák, 

vizek, főváros, települések, 

útvonalak, szomszédos 

országok. Magyarország 

elhelyezkedése: Föld bolygó, 

Európa kontinens, Közép-

Európa, Kárpát-medence. A 

települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, 

falu, tanya. 

Külváros, kertváros, 

belváros. Vonzáskörzet. 

Magyarország nagy 

tájegységei. Hazánk néhány 

főbb természeti és kulturális 

nevezetessége. 

Közlekedés, tömegközlekedés. 

 

A fő világtájak 

megnevezése, 

elhelyezése a térképen. 

Az alapvető térképjelek 

megnevezése 

Magyarország térképén. 

A szomszédos 

országok 

felsorolása. 

Magyarország nagy 

tájegységeinek megnevezése 

és helyük meghatározása a 

térképen. Irányok, 

távolságok leolvasása. 

Kutatómunka végzése 

egy tájegységgel 

kapcsolatosan: képek, 

információk, történetek 

keresése. 

Térképmásolás. Néhány 

jellegzetes magyar 

nevezetesség megismerése 

képekről és a multimédia 

segítségével. 

Utazás tervezése a 

lakóhelyről az ország egy 

nevezetes pontjára. A 

látnivalók megtervezése. 

Térképhasználat: úticél 

megkeresése, közbenső 

állomások felsorolása. 

Távolság és időtartam 

becslése. 

A tömegközlekedési 

rendszer jelentőségének, 

környezeti hatásának 

elemzése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Magyarország 

értékeinek, 

szépségének 

megjelenítése a 

szépirodalomban. 

 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

közlekedés, utazás, 

közlekedési 

eszközök. 

 

Ének-zene: a 

tájegységekhez 

kötődő népdalok, 

zeneművek. 

 

 

Vizuális kultúra: az 

egyes tájegységekhez 

kötődő jelképek. 

 

A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén: 

 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges 

fejlődés érdekében. 

Rész-egész viszony, távolságbecslés, Magyarország, település, tömegközlekedés. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Az életkornak megfelelő viselkedéskultúra, önállóság és segítségnyújtás a szükséges 

élethelyzetekben. 
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A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal. A hagyományok 

szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve 

felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása, az 

élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos 

felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben, néhány jelentős kulturális és természeti értékének 

ismerete. 

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a 

problémák megoldásában. 
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7.Informatika 
 

4-8. évfolyam 

 

Helyi tantervi 

óraszámok 

4–8. évfolyam 

 4. évf. 7. évf. 8. évf. 

Kerettantervi óraszám 0 1 2 

Szabadon tervezhető órakeretből 1 0 0 

Összesen 1 1 2 

 

Bevezető 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, 

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megisme- rése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. 

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom 

működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő fejlesztési 

területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltség- területeinek fejlesztési 

feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, 

tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a 

kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelení- tésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információ- keresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet 

játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek 

kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen 

a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye 

fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogal- mazására, készüljön 

fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az 

alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az infor- 
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máció szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel. 

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak 

tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika 

tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és tovább- fejlesztése, a nem formális 

módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelme- zése és megoldása. Az egyéni, a 

csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai 

bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, 

melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési feladatok 

megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra és az 

informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az 

informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető működését 

biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az 

interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését. 

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, 

akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása 

során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek 

feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakörében a társadalmi életben hasznos informatikai műveletek 

megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, különböző 

alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép 

működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, 

értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka 

hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk 

az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel. 

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a 

szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentáció- 

készítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az 

alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a 

használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle 

program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves 

részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja az 

életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti 

fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben 

kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a 

közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A problé- mamegoldás az 

élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 
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a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módsze- reinek, 

általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás általános elveinek más 

műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes megismertetni. 

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása 

önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszkö- zökkel és 

módszerekkel rész elsajátítása során a tanulók megismerkednek az algoritmizálás elméleti 

módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az elméleti 

megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányoz- hatók, 

illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek tanítása a mások által 

készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus 

szemléletet is támogatja. 

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett 

központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az interneten 

zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony 

felhasználását. 

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, 

egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek 

bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő 

alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló használata 

szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk online adatbázisokban 

való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti 

összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott vagy helytelen informatikai 

eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes felhívni a figyelmet, hasznos lehet 

megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák és 

rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat 

magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a 

netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló 

kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek érdekében a 

tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és 

veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az 

egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk 

vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képességek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az adatokat, 

megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság 

érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok 

céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 
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szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan 

biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő 

módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a 

médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt 

esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő 

lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus 

szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való 

használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló 

tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, 

könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek 

gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat 

igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és 

komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a 

dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értéke 

megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú 

fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató forráskiválasztáshoz és 

információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez, 

feldolgozáshoz és felhasználáshoz kapcsolódóan is az etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források 

használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megva- lósuló, erre a 

tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken és 

rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a könyvtárak által nyújtott 

hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket kiszolgáló, modern technikai 

lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben érvényes szabályok betarta- tásával és 

az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi 

gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a digitális 

és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási lehe- tőségek 

megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot, felkészíti a 

tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen 

adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök 

használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely tevékenység 

fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló 

tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a pályaorientációt. 

A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatos- ságra nevelést. A táblázatok 

kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 
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információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az önismereti 

és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók megtapasztalják, 

hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb részekre bontják, és a 

feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoport- munka szervezése hozzájárul 

az önismeret fejlesztéséhez, valamint a társak megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az idegen 

nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program használatát 

bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az angol nyelvű 

szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására angol 

nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, emellett angol nyelvű 

fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, illetve a fórumokon 

történő levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs 

képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a mate- 

matikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás során igénnyé 

válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, a matematikai 

készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel ellenőrzik 

munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói dokumen- tumok 

fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekap- csolódhat a 

természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természet- tudományos 

problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló megismeri 

a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai képletekkel való 

felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkal- mazott oktatóprogramok, tantárgyi 

szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelő- képességét. A méréseknél és azok 

kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell 

szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatu- datosságra 

nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkülözhetetlen 

részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolat- tartás sem képzelhető el 

digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az információs 

társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy 

a tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen képes kiválasztani a hiteles információt. 

Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a valóságot és a virtuális világot. A multimédia 

jelentős szerepet játszik társadalmunk megismerésében, ezért a média működésének megismerése 

nélkülözhetetlen az információk kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a 

médiatudatos, kritikus gondolkodás 
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ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is 

lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való 

felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség 

kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló 

mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a 

segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket ismernek 

meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre neveléshez. Az 

elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, amely támogatja a 

társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas 

kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus 

részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, - feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredmé- nyességét, 

hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósí- tásához, 

lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez. 

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki 

egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettudatos 

életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti 

különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért eleinte 

csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a tanulók 

tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az alkalmazott 

források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, mivel 

minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is kiemelkedik a 

nemzeti műveltség, nemzeti értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen ezek alapvető 

eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia 

fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a megszerzéséhez, 

megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az 

információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók 

társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy milyen módon 

használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat 

tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási stratégia 

fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az 

együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, 

mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt jelentősége van az információs 

problémamegoldás folyamatának, valamint ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása 
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során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan 

használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyelvű információforrásokat. 

A helyi tantervben a szabadon felhasználható 10 %-os órakeretet a 4. évfolyamon az ismeretek 

elmélyítésére, gyakorlására, ismétlésére, valamint a tanulók képességeinek fejlesztésére fordítjuk. 

4. évfolyam  

Éves óraszám: 36 óra  

Heti óraszám:1 óra 

 

Tematikai 

egység 
Órakeret 

32+4=36 

óra 

1. Az informatikai eszközök használata 4 + 1 

óra 

2. Alkalmazói ismeretek 10 + 1 

óra 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 + 1 

óra 

4. Infokommunikáció 4 óra 

5. Az információs társadalom 4 óra 

6. Könyvtári informatika 2 + 1 

óra 

Összesen: 36 óra 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

1. Az informatikai eszközök használata 
Óraker

et 4 + 1 

óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Ismerkedés az adott informatikai környezettel 

A számítógép működésének bemutatása. 

Az informatikai eszközök használatára vonatkozó 

szabályok megismerése az iskolai környezetben. 

Alapvető informatikai eszközök használata. 

Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, ének-

zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, 

vizuális kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb 

készségfejlesztő 

programok 
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használata. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert 

programokon keresztül 
Oktatóprogramok futtatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, ének-

zene, 

Az interaktív kapcsolattartás eszközei a számítógép segítségével. környezetismeret, 

idegen nyelv, 

vizuális kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb 

készségfejlesztő 

programok 

használata. 

Alkalmazások kezelésének megismerése 

A számítógép kezelése tanári segítséggel. 

Egy operációs rendszer grafikus felületének 

megismerése. Programok indítása, leállítása az adott 

környezetben. 

Készségfejlesztő számítógépes szoftverek használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, ének-

zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb 

készségfejlesztő 
programok 
használata. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Informatikai környezet, operációs rendszer, interaktivitás, 

oktatóprogram. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

2. Alkalmazói ismeretek 
Óraker

et 10 +1 

óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok 

készítése. A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és 

használata. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 
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környezet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok 

készítése A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel. 

Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó 

szöveg begépelése, javítása. Meghívó, névjegy, képeslap, üdvözlő 

kártya, rajzos órarend készítése. A dokumentum mentése és 

nyomtatása segítséggel. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv 

használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció. 

 
Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: 

mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és 

azok animációs, 

filmes 

adaptációinak 

összehasonlítás

a, feldolgozása. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata 

Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok 

lejátszása. Animációk megtekintése, készítése. 

Ének-zene: 

népdalok 

meghallgatása. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet 

használata Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása 

informatikai környezetben. 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások. 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, ének-

zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, 

vizuális kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb 

készségfejlesztő 

programok 

használata. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 
 2.2. Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

 



 

240 

 

információmegjelenítés 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés. Néhány közhasznú 

információforrás megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A környezetünkben levő személyek, tárgyak 

jellemzőinek kiválasztása, rögzítése 

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó 

adatok kiválasztása, rögzítése. 

Vizuális 

kultúra: a 

környezetünkbe

n 

található jelek, 

jelzések 

összegyűjtése 

játékos feladatok 

létrehozásán

ak céljából. 

Adatok csoportosítása, értelmezése 

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kötődő 

adatok gyűjtése, értelmezése, rögzítése, csoportosítása. 

Vizuális 

kultúra: a 

környezetünkbe

n 

található jelek, 

jelzések 

összegyűjtése 

játékos feladatok 

létrehozásán

ak céljából. 

Néhány közhasznú információforrás megismerése 

Közhasznú információforrások használata, az 

információ feldolgozása. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

Órake

ret 8 + 

1 óra 

 3.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek 

és eszközök kiválasztása 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, 

jelekkel. Az algoritmus hétköznapi fogalmának 

megismerése. 

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben 

önállóan. Ábra készítése teknőcgrafikával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel 

Az információ kifejezése többféle formában. 

Környezetismeret: 

problémák, 

jelenségek, 

gyakorlati 
alkalmazások. 

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése 

Hétköznapi folyamatok leírása. 

Hétköznapi algoritmusok értelmezése, megfogalmazása. 

Környezetismeret: 

problémák, 

jelenségek, 

gyakorlati 
alkalmazások. 

Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben 

önállóan Hétköznapi problémák megoldása, a lépések egyértelmű 

sorrendjének megállapítása. 
Hétköznapi tevékenység felbontása utasításokra tanári segítséggel. 

Környezetismeret: 

problémák, 

jelenségek, 

gyakorlati 
alkalmazások. 

Ábra készítése teknőcgrafikával 

Teknőcgrafikai fogalmak. 
Egyszerű alakzatok rajzolása. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Információ, algoritmus, probléma, teknőcgrafika. 

 
 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 
 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, 

végrehajtása. Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, 

megfogalmazása, végrehajtása 

Hétköznapi algoritmusok felismerése, 

értelmezése. Egyszerű algoritmusok 

megfogalmazása. 

Algoritmusok eljátszása. 

Utasítások sorrendjének megváltoztatása és ezek következményei. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

egészséges és 

helyes szabadidős 

tevékenységek 

felsorolás

a, 

ismerteté

se, 

megbeszélése. 

 

Matematika: 
problémamegoldás, 

 számok, 

alapművelet

ek, becslés. 
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Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata 

A fejlesztőrendszer alaputasításainak 

megismerése. Algoritmusok értelmezése, 

készítése. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Algoritmus, utasítás. 

 
 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 
céljai 

A tanulók által használt hétköznapi modellek vizsgálata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A tanuló által a hétköznapokban használt modell vizsgálata 

eltérő paraméterekkel 

Modellek vizsgálata. 

Változó paraméterek használata. 

Környezetismeret: 

magatartásformák, 

szabályok, 

viselkedési normák 

különböző 
élethelyzetekben. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Modell, paraméter. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

4. Infokommunikáció 
Órake

ret 4 

óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési 
rendszerek 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések 

megfogalmazása. Irányított információkeresés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása 

Kérdésfeltevés. A kérdések pontosítása. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

az 

információk 

keresése és 

kezelése. 

Irányított információkeresés 

Tájékozódás tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó, oktatási 

témájú oldalakon tanári segítséggel. 
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Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Keresőprogramok. 

 

 4.2. Az információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeinek és 

kockázatainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az elterjedt infokommunikációs eszközök lehetőségeinek 

és kockázatainak megismerése 

Az infokommunikációs eszközök lehetőségeinek 

megismerése. Információ küldése, fogadása. 
A kockázatok bemutatása. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

gondolattérké

p 

alkalmazása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Mobil eszközök, kockázat. 

 
 4.3. Médiainformatika  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes 

lehetőségeinek megismerése 

A média korosztálynak szóló lehetőségeinek 

megismerése. Különbségek a valóságos és a virtuális 

világban. 

Elektronikus könyv használata. 

Vizuális 

kultúra: 

műalkotások 

megfigyelé

se, 

jellemzése, 

értelmezése

, értékelése. 

Médiaszövegek 

közötti különbségek 

(pl. 

televíziós 

műsortípusok, 

animációs 

mesefilmek, 

sorozatok) 

felismerése saját 

médiaélmények 
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felidézésén, 

megjelenítésén 

(pl. szerepjáték) 

és közvetlen 

példákon 

keresztül. 

 

Vizuális kultúra: a 

különböző 

médiumok (pl. 

könyv, televízió, 

rádió, internet, 

film, videojáték) 

 megfigyelése, 

vizsgálata, 

összehasonlítá

sa, 

megadott 

szempontok (pl. 

érzékszervekre 

gyakorolt hatás, 

eltérő jelhasználat) 

alapján közvetlen 

tapasztalat és saját 

médiaélmény

ek 

felidézésének 

segítségével. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Virtuális világ, média, elektronikus könyv. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

5. Az információs társadalom 
Órake

ret 4 

óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A személyi információk és a személyes adatok 

fogalmának megismerése. A netikett alapjainak 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A személyi információk és a személyes adatok 

fogalmának megismerése 
Egyszerű hétköznapi példák a személyes és nem 

személyes adatokra. 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi 

kommunikációs 

viselkedés 

szabályai. 
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A netikett alapjainak megismerése 

Az informatikai eszközök használata során betartandó 

alapvető szabályok ismerete. 

Erkölcstan: emberi 

kapcsolatok, 

közösség, a helyes 

magatartás. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Személyes adat, nem személyes adat, netikett. 

 
 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 
céljai 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus 

szolgáltatások megismerése 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes 

oldalak látogatása, tapasztalatszerzés. 

Erkölcstan: emberi 

kapcsolatok, 

közösség, a helyes 

magatartás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

6. Könyvtári informatika 
Órake

ret 2 + 

1 óra 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a használat 

szabályainak betartása. 

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források formai, 

tartalmi jellemzőinek megismerése, megkülönböztetése, használatuk 

alapjai. 
A források azonosító adatainak megállapítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Eligazodás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében 

Könyvek keresése a szabadpolcon szerző, cím, téma szerint. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

alapismeretek a 

könyvtár tereiről 

és 

állományrészeirő

l. 

Elektronikus szolgáltatás. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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A könyvtárak alapszolgáltatásainak ismerete, a 

használat szabályainak betartása 

A könyvtárban elvárt viselkedési szabályok megismerése, 

betartása. A kölcsönzési folyamat megismerése. 

 

Elterjedt dokumentumtípusok, elektronikus források 

formai, tartalmi jellemzőinek megismerése, 

megkülönböztetése, használatuk alapjai 

Dokumentumtípusok megkülönböztetése. 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek 

felismerése. 

Információforrások formai és tartalmi jellemzőinek 

megismerése. Információforrások használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

könyvek tartalmi 

csoportjai: 

szépirodalmi 

művek, 

ismeretterjesztő 

irodalom, 

kézikönyv

ek, 

elektronik

us 
információhordozók. 

A források azonosító adatainak megállapítása. 

Az egyes információforrások azonosító adatainak megkeresése. 

Erkölcstan: szellemi 

termékek az 

emberiség 

szolgálatában. A 

tudás hatalma. A 

világ 
megismerése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Könyvtár, könyvtári szolgáltatás, szépirodalom, ismeretterjesztő mű, 

szabadpolc, kölcsönzés, dokumentumtípus. 

 

A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei a negyedik évfolyam végén: 

A tanuló 

- ismerje a számítógép működését; 

- ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat; tudja használni az alapvető 

informatikai eszközöket; 

- legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével; tudjon 

készségfejlesztő számítógépes szoftvereket használni. 

- tudjon készíteni egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumokat; 

- legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára; 

- tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel; legyen képes animációk 

megtekintésére; 

- legyen képes a médialejátszó alkalmazására; 

- legyen képes a személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó adatok 

kiválasztására, rögzítésére; 

- legyen képes közhasznú információforrások használatára. 

- legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel; ismerje az 

algoritmus hétköznapi fogalmát; 
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- legyen képes problémák megoldására tanári segítséggel; tudjon teknőcgrafikával ábrákat 

készíteni. 

- legyen képes egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazására; 

- legyen képes irányított módon információt keresni; 

- ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait. 

- ismerje a személyi információk és a személyes adatok fogalmát; ismerje a netikett alapjait; 

- ismerje a gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat. 

- legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében; 

- ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait; ismerje az elterjedt dokumentumtípusokat; 

- legyen képes a források azonosító adatainak megállapítására 

 

7–8. évfolyam 

 

Az informatikai eszközök közül a számítógéppel való kommunikáció során fontos egy operációs 

rendszer rutinszerű használata. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. Napjainkban egyre 

fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg információk 

digitalizálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért szükséges a 

tömörítési módok és eljárások ismerete is. 

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a szövegszerkesztő programot, 

tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésére, 

feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével. Ismerik a táblázatkezelés alapjait, 

a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak különböző dokumentumokból 

származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a webes publikáció jellemző 

elemeit. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók az 

életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsolatos 

ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élettel 

kapcsolatos vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a 

tanulók tanári segédlettel részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos 

beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával és a 

változtatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik. 

A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási nyelven 

kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megismert 

utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a tanulók több 

oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, értelmezik az adatok 

közötti összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat készítenek. Az 

egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel informatikai 

segítséget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a számítógép 

véletlenszám-generátora nélkül. A véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása akár a saját 

készítésű, akár mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általános iskola 

utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az egyszerű 

keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 
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A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb internetes és 

mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre tudatosabban 

választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az adatvédelem 

alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő eszközökkel képesek 

védekezni ezek ellen. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az 

információkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és etikai 

vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások 

hitelességének értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök 

használatakor törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált együttélésre 

vonatkozó szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen 

hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait. 

A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött 

szerepének, céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá nevelés a 

kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépéseinek ismerete, 

az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá az iskolai 

könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráskiválasztást és 

-használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók megismerik az egyes 

könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektronikus 

kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatásban, 

értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék 

készítése és a hivatkozások. 

 

7.évfolyam 

 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 3 óra 

2. Alkalmazói ismeretek 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

16 óra 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

6 óra 

4. Infokommunikáció 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 
4.3. Médiainformatika 

5 óra 

5. Az információs társadalom 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

3 óra 

6. Könyvtári informatika 3 óra 
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Össszesen: 36 óra 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Az informatikai eszközök használata Órake

ret 3 

óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az 

adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Számítógépes informatikai környezetek megismerése. 
Fizika: egyes 

technikai eszközök 

működésének 

megfigyelése, a 

működés 

feltételeinek 

értelmezése a 

mindennapi 

környezetben. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

és használata 

A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök 

működési elvei. Az eszközök helyes használatának 

elsajátítása. Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális 

fotózás. 

Az operációs rendszer és a számítógépes 

hálózat alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer grafikus felületének 

magabiztos használata. 

Fizika; biológia- 

egészségtan; 

kémia: a 

tudomány és a 

technika mindennapi 

élettel való 

 kapcsolata, az egyéni 
felelősség kérdése. 



 

250 

 

Az ismert eszközök közül az adott feladat 

megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása 

Az adott feladat elemzése. A probléma 

megoldásához szükséges informatikai eszköz 

kiválasztása. 

A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. 

Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Fizika; kémia; 

matematika; biológia- 

egészségtan: a 

tantárgyi órán 

felmerülő feladatok 

informatikai 

eszközzel 

történő megoldása. 

Az adott helyzethez 

legjobban illeszkedő 

hardver és szoftver 

kiválasztása. A 

tanórán bemutatott 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvén

ek nyomtatása. 

Kulcsfogalma

k/ 
fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD- 
olvasó, digitalizálás, tömörítés, tömörített állomány. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Alkalmazói ismeretek Óraker

et 
16 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális 

dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb 
karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett 

dokumentum 

készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek 

alakítása, formázása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján 

történő szerkesztése. 

Objektumok a szövegben 

Objektumok beillesztése a szövegbe. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, 

szöveg, rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes 

jellemzők 

módosítása. 

Összetett dokumentum készítése 

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is 

tartalmazó dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázat formázása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző 

területein a papíralapú 

és az elektronikus 

műfajokban). 

 

Fizika; kémia; 

biológia- egészségtan: 

kísérlet vagy 

vizsgálat 

jegyzőkönyvén

ek elkészítése. 

Digitális képek alakítása, formázása 

Digitális képek jellemzőinek 

megismerése. Képszerkesztő program 

használata. 
Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Vizuális kultúra: a 

technikai 

médiumok 

képalkotó 

módszerei; vizuális 

reklámok. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 
információmegjelenítés 

 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, 

alkalmazása. Példák megnevezése a táblázatok mindennapi 

életben történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói 

programok fájlműveletei. A 
térképhasználat alapjainak ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az 

adatkezelés alapjainak fejlesztése. Az információ és adat 

ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. 

Térképhasználati 
ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program 

használata. A munkakörnyezet 

beállítása. 
A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 
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Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, 

feldolgozása. Adattípusok megismerése. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

elsajátítása. Képlet, függvény. 

Matematika: 

ismeretek 

alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében, a 

gyakorlati életben és 

más tantárgyak 

keretében (pl. százalék, 

kamatos kamat, terület-

, felszín-, 

térfogatszámítás, 

relatív gyakoriság, 

valószínűség, 

logaritmus függvény). 

Táblázatok készítése. 

 

Fizika; kémia; 

biológia- egészségtan; 

földrajz: Mérési 

adatok, ábrák, 

értelmezése. 

Természeti 

jelenségek, 

folyamatok időbeli 

lefolyásának 

leírása 

függvényekkel, 

diagramok 

elemzése, 

értelmezése. 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, 

grafikus eszközök, módszerek 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ 

keresése. Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Fizika; kémia; 

földrajz; biológia-

egészségtan: a 

vizsgált természeti és 
technikai rendszerek 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, 

szerkesztése, módosítása. 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 
módszerek használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése 

az interneten 

Térképhasználati ismeretek 

alkalmazása. Térképek keresése, 

használata. 

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Földrajz; fizika: a 

térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A GPS 

idő-, távolság- és 

sebességadatainak 
értelmezése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 
tartomány, munkalap, munkafüzet, képlet, függvény, diagram. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

Órake

ret 6 

óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és 
eszközök kiválasztása 

 

 

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, 

jelrendszer ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. 

Egyszerű 

folyamatábra értelmezése. Algoritmuskészítés. Egy 

fejlesztőrendszer ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök 

megismerése. Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma 

megoldása fejlesztői 
környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 

megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek 

megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése. 

Matematika: 

algoritmus követése, 

értelmezése, 

készítése. 

Elemek elrendezése 

különféle 

szempontok szerint; 

rendszerezést segítő 

eszközök 

(fadiagram, 

útdiagram, 

táblázatok) 

használata, készítése. 

Megalkotott 
rendszer átalakítása. 

Problémák megoldása önállóan, illetve 

irányított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó probléma megoldása önállóan 

vagy irányított csoportmunkában. 

Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelvek, történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a tantárgyak 

tananyagainak 

feldolgozása, 

adatgyűjtés interneten. 

Az adatok 

tárolása és cseréje 

különböző 

informatikai 

eszközök 
felhasználásával. 
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A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési 

problémák megoldása 

Egyszerű vezérlési feladatok megoldása fejlesztői 

környezetben. 

Matematika: 

Tájékozódás a síkban. 

A tájékozódást segítő 

viszonyok ismerete. 

A feltételeknek 

megfelelő alkotások 

elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések 

különféle szerkesztési 

eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok 

létrehozása adott 

feltételek szerint. 

Geometriai 

alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, 
tesztelés. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 
 

Előzetes tudás 
Fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény 
megjelenítése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások 

megismerése, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elveinek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához algoritmusok 

tervezése, végrehajtása 

Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés 

és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. 

Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. 

Matematika: 

algoritmus követése, 

értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás - 

elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, 

táblázatok) használata, 

készítése. 

Megalkotott 

rendszer 
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átalakítása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az 

eredmény kapcsolata 

Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján. 

Fizika; kémia: 

műveletek, 

összefüggések 

kiszámolása, 

számítógépes 

mérések elvégzése. 

 

Matematika: oktatási- 

tanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, 

 azok 

interaktív 

használata. 

A programozni 

kívánt művelettel 

kapcsolatos alapvető 

ismeretek. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 
Matematika: a 

feltételekkel 

való 

összevetés során 

annak tudatosítása, 

hogy a 

feltételek 

hogyan 

befolyásolják 

az eredményt. 

Robotvezérlési, grafikai feladatok 

megoldása fejlesztőrendszerrel 

Az automataelvű fejlesztőrendszer 

alapfogalmai. Robotvezérlési alapfogalmak. 

Síkgeometriai feladatok megoldása az 

adott fejlesztőrendszerben. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi 
adat, 
összetett adat, bemenő adat, kimenő adat. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, 

a paramétermódosítás hatásainak megfigyelése 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a 

beállítások hatásainak vizsgálata. 

A szabályozó eszközök hatásai az 

oktatóprogramokban. Véletlen jelenségek modelljei. 

Kémia; fizika; 

biológia; földrajz: 

szimulációs 

programok. 

 

Matematika: 

véletlen esemény. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Véletlen jelenség, modell, szimuláció, beállítás. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Infokommunikáció 
Órake

ret 5 

óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési 
rendszerek 

 

Előzetes tudás Böngészőprogramok, keresők. Információkeresés az interneten. 
Megadott művek elektronikus katalógusban való visszakeresése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk 

megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak 

publikálásra való 
előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az 

információ elérésére, több keresési szempont egyidejű 

érvényesítése, űrlapok kitöltése. 

Földrajz: a Föld 

országainak, 

fővárosainak 

bemutatásához, 

prezentációk 

készítéséhez anyagok 

gyűjtése, kiselőadás 

készítése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. 

Releváns információk kiszűrése a kereső által 

megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, 

hitelességének vizsgálata, szelektálása 

Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt 

adatbázisok. Az információk elemzése hitelesség 

szempontjából. 
Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: 

természettudomány

os anyagok 

gyűjtése, a 

megbízhatóság 

vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt 

dokumentumok készítése 

Közlésre szánt szöveges és képi információval 

kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok 

megismerése. Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános 

tárhelyre. 
Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 
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Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló 
kommunikációs formák 

 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése 

Az információ küldésének és fogadásának 

kommunikációs eszközei, funkciói, kiválasztási 

szempontjai. 

Az elektronikus levelezés 

alapjai. A mobilkommunikáció 

eszközei. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök 

útján. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Kémia; biológia- 

egészségtan: 

feladatok közös 

kidolgozása 

kommunikációs 

csatornákon keresztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok 

között A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők 

közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. 

A virtuális tér közlekedési szabályai. 

A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: közösségi 

portálokon 

megjelenő 

személyes adatok 

vizsgálata a 

védelem és 

adatbiztonság 

szempontjából. 

Kulcsfogalma

k/ 
fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 
mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az 

internetes média elérése, egyes elemek letöltése. A médiában 

megjelenő 
információk hitelességének kritikus értékelése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, 

alkalmazása; önálló és kritikus attitűd fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A hagyományos médiumok modern megjelenési 

formáinak megismerése, alkalmazásuk a megismerési 

folyamatban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internetes portálok, szöveges és képi 

információforrások. Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az 

interneten. Képek, zenék, filmek elérése az 

interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az 

interneten. Internetes térképek keresése. 

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes 

függvények 

vizsgálatához 

anyaggyűjtés, 

digitális táblára 

anyagfeldolgozáshoz. 

 

Földrajz: 

térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

hangoskönyv, 

elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek; 

magyar nyelv és 

irodalom: szótárak, 

lexikonok használata. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 
elektronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Az információs társadalom 
Óraker

et 
3 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai 
vonatkozásai 

 

Előzetes tudás Informatikai biztonsággal, információkezeléssel 

kapcsolatos tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök 

használata során 
tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, 

használata, átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek 

felismerése, elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált 

együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való 

visszaélések, veszélyek és következmények megismerése, azok 

kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: az 

emberi 

tevékenységek 
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Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok 

megismerése. Az adatokkal való visszaélések 

kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek 

és következmények megismerése. 
Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

hatásainak 

felismerése, a 

tevékenységek nem 

várt hatásainak 

kezelési ismeretei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési 

lehetőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások 

ismerete. Az információ hitelességének 

értékelése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

tevékenységekhez 

szükséges 

információk 

kiválasztása és 

alkalmazása. A 

különböző 

eredetű 

információk 

szűrése, értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényesség

ük 

kiterjesztése

. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb 

etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok 

használata. A programhasználat során betartandó jogok és 

kötelességek. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: az 

iskolai környezet 

rendje, 

tisztasága. 

 

Matematika: 

matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, 

sorozatok, 

függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes 

programok, 

statisztikai 

elemzések), 

alkalmazásuk 

módja, korlátai 

(pontosság, 

értelmezhetőség). 
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Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának 

ismerete. Az információforrások etikus 

felhasználása. Az információforrások 

feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

személyes felelősség 

belátása és 

érvényesítése a 

közvetlen 

környezet 

alakításában. 

Fizika; kémia; 

biológia- egészségtan; 

földrajz; 

történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

információk 

keresése, könyvtár-, 

folyóirat- és 

internethasznál

at, adatbázisok, 

 szimulációk 

használata, 

kiselőadások 

tervezése. 

 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

az 

információs 

kommunikáci

ós 

társadalom 

műfajainak megfelelő 

olvasási szokások 

gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek 

felismerése, 

kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra 

gyakorolt hatásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

probléma 

megoldásához 

szükséges komplex 
tájékozódás. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, 

licenc, ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 
 

Előzetes tudás Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a 

biztonság figyelembevétele, a kritikus szemléletmód 

kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának 

célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások 

funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások 

működésének megismerése, a 

szolgáltatások igénybevétele, használata, 

lemondása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

megtakarítási lehetőségek 

felismerése, a hatékonyság, egészség- 

és 

környezettudatosság érvényesítése. 

Kulcsfogalma

k/ 
fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, 
leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

6. Könyvtári informatika 
Óraker

et 
3 óra 

Előzetes tudás Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított 

használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak 

ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a 

különböző információforrásoknak önálló, alkotó és etikus 

felhasználása egyszerű 
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus 

jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban 

betöltött szerepének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek 

megismerése. Önálló eligazodás a települési 

közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló 

használata. Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasznál

at. 
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Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban 

és a tájékozódásban. 
A kézikönyvtár önálló használata. 

 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos 

információszerzés. Keresett téma 

kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai 

és a lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és 

bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek 

tudatosítása, irányított alkalmazása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenység 

információforrásainak 

használata: a 

tevékenységh

ez kapcsolódó 

információszükséglet 

behatárolása és a 

tevékenységhez, a 

probléma 

megoldásához 

szükséges komplex 

tájékozódás. 

 

Fizika; kémia; 

biológia- egészségtan: 

Információk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok, 

szimulációk használata. 

Természettudományi 

témájú 

ismeretterjesztő 

források önálló 

keresése, követése, 

értelmezése, az 

ismeretszerzés 

eredményeinek 

bemutatása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Írás, 

szövegalkotás: 

rövidebb 
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 beszámolók anyagának 

összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és 

elektronikus 

forrásokból. 

Az önálló 

feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerz

és 

módszereine

k 

alkalmazása. 

Internetes 

enciklopédiák és 

keresőprogramok 

használata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: önálló 

információgyűjtés adott 

témához különböző 

médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, 

környezeti 

folyamatokról - 

informáci ógyűjtés 

internetalapú 

szolgáltatásokkal 

(tények, adatok, 

menetrendek, hírek, 

idegenforgalmi 
ajánlatok). 
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Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú 

információforrások és ismeretterjesztő művek 

típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok 

használata. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata - könyvek 

(pl. matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemény

ek, táblázatok, 

képletgyűjteménye

k). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

önálló 

feladatvégzés, 

információgyűjtés 

és ismeretszerzés 

módszerein

ek 

alkalmazás

a: 
segédkönyvek, szótárak, 
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 lexikonok, helyesírási 

kézikönyvek 

használata, ismeretlen 

kifejezések 

jelentésének 

megkeresése egynyelvű 

szótárakban. 

Anyanyelvi 

kultúra, ismeretek 

az anyanyelvről. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élővilág 

rendszerezésében 

érvényesülő 

szempontok bemutatása 
határozókönyvek 
alapján. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, 

szelektálása. Többféle forrásra épülő tematikus 

gyűjtőmunka. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenység 

információforrásainak 

használata. A 

tevékenységekhez 

szükséges 

információk 

kiválasztása és 

alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése, 

értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 

kiterjesztése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információ kritikus 

befogadásának 

megalapozása 

(azonos 

témáról különböző 

forrásból származó 

rövidebb 

információk 

összevetése tanári 

irányítással, 

csoportosan). 
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Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a források 

megbízhatósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások 

megértése. Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

források 

megjelölése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 

szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, 

linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, 

felhasznált 
irodalomjegyzék. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

7. évfolyam 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; 

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes 

hálózat alapszolgáltatásait; 

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához 

alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot 

minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának 

lépéseit; tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű 

utasításait; tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani 

fejlesztői környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok 

alapján; legyen képes tantárgyi szimulációs programok 

használatára. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör 

végére legyen képes megkeresni a kívánt 

információt; legyen képes az információ 

értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő 

publikálásra; tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és 

védendő adatait; használja a legújabb infokommunikációs 

technológiákat, 

szolgáltatásokat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel 

kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket 

és következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ 

hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályokat; 
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ismerje az információforrások etikus felhasználási 

lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök 

használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; 
ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, 

használatára, lemondására. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes 

önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan 

felhasználni a feladatmegoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. 

informatikai eszközök használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás 

folyamatát önállóan végrehajtani. 
 

 

 

8.évfolyam 

 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 6 óra 

2. Alkalmazói ismeretek 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

32 óra 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

12 óra 

4. Infokommunikáció 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 
4.3. Médiainformatika 

10 óra 

5. Az információs társadalom 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

6 óra 

6. Könyvtári informatika 6 óra 

Összesen: 72 óra 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Az informatikai eszközök használata 
Óraker

et 6 

óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az adott 

feladat megoldásához 
alkalmas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

és használata 

A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök 

működési elvei. Az eszközök helyes használatának 

elsajátítása. Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális 

fotózás. 

 

Az operációs rendszer és a számítógépes 

hálózat alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer grafikus felületének 

magabiztos használata. 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb 

szolgáltatásai. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. 

Fizika; biológia- 

egészségtan; 

kémia: a 

tudomány és a 

technika mindennapi 

élettel való 

kapcsolata, az egyéni 

felelősség kérdése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat 

megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása 

Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához 

szükséges informatikai eszköz kiválasztása. 
A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Fizika; kémia; 

matematika; biológia- 

egészségtan: a 

tantárgyi órán 

felmerülő feladatok 
informatikai eszközzel 

Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. 

Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

történő megoldása. 

Az adott helyzethez 

legjobban illeszkedő 

hardver és szoftver 

kiválasztása. A 

tanórán bemutatott 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvén

ek nyomtatása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD- 

olvasó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, 

tömörített 
állomány. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Alkalmazói ismeretek 
Órake

ret 32 

óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 
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Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb 
karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett 

dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. 

Digitális képek 
alakítása, formázása. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján 

történő szerkesztése. 

Objektumok a szövegben 

Objektumok beillesztése a szövegbe. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, 

szöveg, rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes 

jellemzők 

módosítása. 

Összetett dokumentum készítése 

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is 

tartalmazó dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázat formázása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző 

területein a papíralapú 

és az 

elektronikus 

műfajokban). 

 

Fizika; kémia; 

biológia- egészségtan: 

kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvén

ek elkészítése. 

Információk publikálásának különböző módjai az interneten 

Weblap készítése. 
Bloghasználat megismerése. 

 

Digitális képek alakítása, formázása 

Digitális képek jellemzőinek 

megismerése. Képszerkesztő program 

használata. 
Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Vizuális kultúra: a 

technikai 

médiumok 

képalkotó 

módszerei; vizuális 

reklámok. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, 

alkalmazása. Példák megnevezése a táblázatok mindennapi 

életben történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói 

programok fájlműveletei. A 
térképhasználat alapjainak ismerete. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az 

adatkezelés alapjainak fejlesztése. Az információ és adat ábrázolása, 

értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. Térképhasználati 

ismeretek 
felhasználása, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program 

használata. A munkakörnyezet 

beállítása. 
A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Adatok táblázatos formába rendezése, 

feldolgozása. Adattípusok megismerése. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

elsajátítása. Cellahivatkozások használata. 

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás fogalmának megismerése. 

Matematika: 

ismeretek 

alkalmazása az 

újabb ismeretek 

megszerzésében, a 

gyakorlati életben és 

más tantárgyak 

keretében (pl. százalék, 

kamatos kamat, terület-

, felszín-, 

térfogatszámítás, 

relatív gyakoriság, 

valószínűség, 

logaritmus függvény). 

Táblázatok készítése. 

 

Fizika; kémia; 

biológia- egészségtan; 

földrajz: Mérési 

adatok, ábrák, 

értelmezése. 

Természeti 

jelenségek, 

folyamatok időbeli 

lefolyásának 

leírása 

függvényekkel, 

diagramok 

elemzése, 

értelmezése. 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, 

grafikus eszközök, módszerek 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ 

keresése. Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, 

szerkesztése, módosítása. 

Fizika; kémia; 

földrajz; biológia-

egészségtan: a 

vizsgált természeti és 

technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok 

és módszerek 
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használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az 
interneten 

Földrajz; fizika: a térbeli 
tájékozódást szolgáló 

Térképhasználati ismeretek 

alkalmazása. Térképek keresése, 

használata. 

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

eszközök és 

módszerek alapjai és 

felhasználásuk. A GPS 

idő-, távolság- és 

sebességadatainak 
értelmezése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív 

és abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

Órake

ret 12 

óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és 
eszközök kiválasztása 

 

Előzetes tudás Az információ világában való tájékozódás képessége, 

jelrendszer ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. 

Egyszerű 

folyamatábra értelmezése. Algoritmuskészítés. Egy 

fejlesztőrendszer ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök 

megismerése. Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma 

megoldása fejlesztői 
környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és 

módszerek megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek 

megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése. 

Matematika: 

algoritmus követése, 

értelmezése, 

készítése. 

Elemek elrendezése 

különféle 

szempontok szerint; 

rendszerezést segítő 

eszközök 

(fadiagram, 

útdiagram, 

táblázatok) 

használata, készítése. 

Megalkotott 
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rendszer átalakítása. 

Problémák megoldása önállóan, illetve 

irányított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó probléma megoldása önállóan 

vagy irányított csoportmunkában. 

Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 

nyelvek, történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a tantárgyak 

tananyagainak 

feldolgozása, 

adatgyűjtés interneten. 

Az adatok 

tárolása és cseréje 

különböző 

informatikai 

eszközök 
felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű 

vezérlési problémák megoldása 

Egyszerű vezérlési feladatok megoldása fejlesztői 

környezetben. 

Matematika: 

Tájékozódás a síkban. A 

tájékozódást 

segítő 

viszonyok 

ismerete. 

 A feltételeknek 

megfelelő alkotások 

elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések 

különféle szerkesztési 

eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok 

létrehozása adott 

feltételek szerint. 

Geometriai 

alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták. 
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Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, 
tesztelés. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 
 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény 
megjelenítése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások 

megismerése, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elveinek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához algoritmusok 

tervezése, végrehajtása 

Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés 

és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. 

Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. 

Matematika: 

algoritmus követése, 

értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás - 

elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, 

táblázatok) használata, 

készítése. 

Megalkotott 

rendszer 

átalakítása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az 

eredmény kapcsolata 

Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján. 

Fizika; kémia: 

műveletek, 

összefüggések 

kiszámolása, 

számítógépes 

mérések elvégzése. 

 

Matematika: oktatási- 

tanulási 

technológiákkal való 

megismerkedés, azok 

interaktív 

használata. 

A programozni 

kívánt művelettel 

kapcsolatos alapvető 

ismeretek. 
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Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 
Matematika: a 

feltételekkel 

való 

összevetés során 

annak tudatosítása, 

hogy a 

feltételek 

hogyan 

befolyásolják 

az eredményt. 

Robotvezérlési, grafikai feladatok 

megoldása fejlesztőrendszerrel 

Az automataelvű fejlesztőrendszer 

alapfogalmai. Robotvezérlési alapfogalmak. 

Síkgeometriai feladatok megoldása az 

adott fejlesztőrendszerben. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi 
adat, 
összetett adat, bemenő adat, kimenő adat. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 
 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek modelljeinek 

megismerése, a paramétermódosítás 

hatásainak megfigyelése 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a 

beállítások hatásainak vizsgálata. 

A szabályozó eszközök hatásai az 

oktatóprogramokban. Véletlen jelenségek modelljei. 

Kémia; fizika; 

biológia; földrajz: 

szimulációs 

programok. 

 

Matematika: 

véletlen esemény. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Véletlen jelenség, modell, szimuláció, beállítás. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Infokommunikáció 
Óraker

et 10 

óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési 
rendszerek 

 

Előzetes tudás Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek 

használata. Információkeresés az interneten. Megadott 

művek elektronikus 
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katalógusban való visszakeresése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk 

megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak 

publikálásra való 
előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az 

információ elérésére, több keresési szempont egyidejű 

érvényesítése, űrlapok kitöltése. 

Földrajz: a Föld 

országainak, 

fővárosainak 

bemutatásához, 

prezentációk 

készítéséhez 

Hatékony, céltudatos információszerzés 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. 

Releváns információk kiszűrése a kereső által 

megtalált adathalmazból. 

anyagok gyűjtése, 

kiselőadás 

készítése. 

Információforrások irányított kiválasztása, 

hitelességének vizsgálata, szelektálása 

Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt 

adatbázisok. Az információk elemzése hitelesség 

szempontjából. 
Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: 

természettudomány

os anyagok 

gyűjtése, a 

megbízhatóság vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt 

dokumentumok készítése 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos 

elvárások, kiválasztási szempontok. 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok 

megismerése. Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános 

tárhelyre. 
Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló 
kommunikációs formák 

 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A kommunikációs modell megismerése 

Az információ küldésének és fogadásának 

kommunikációs eszközei, funkciói, kiválasztási 

szempontjai. 

Az elektronikus levelezés 

alapjai. A mobilkommunikáció 

eszközei. 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök 

útján. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Kémia; biológia- 

egészségtan: 

feladatok közös 

kidolgozása 

kommunikációs 

csatornákon keresztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok 

között A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők 

közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. 

A virtuális tér közlekedési szabályai. 

A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: közösségi 

portálokon 

megjelenő 

személyes adatok 

vizsgálata a 

védelem és 

adatbiztonság 

szempontjából. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 
mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

4.3. Médiainformatika 
 

Előzetes tudás A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes 

média elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő 

információk 
hitelességének kritikus értékelése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, 

alkalmazása; önálló és kritikus attitűd fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A hagyományos médiumok modern megjelenési 

formáinak megismerése, alkalmazásuk a megismerési 

folyamatban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internetes portálok, szöveges és képi 

információforrások. Internet, televízió, rádió 

használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv 

használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok 

az interneten. Képek, zenék, filmek elérése 

az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az 

interneten. Internetes térképek keresése. 

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes 

függvények 

vizsgálatához 

anyaggyűjtés, 

digitális táblára 

anyagfeldolgozáshoz. 

 

Földrajz: térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hangoskönyv, 

elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek; 

magyar nyelv és 

irodalom: szótárak, 

lexikonok használata. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 
elektronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Az információs társadalom 
Óraker

et 
6 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai 
vonatkozásai 

 

Előzetes tudás Informatikai biztonsággal, információkezeléssel 

kapcsolatos tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök 

használata során 
tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, 

használata, átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek 

felismerése, elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált 

együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való 

visszaélések, veszélyek és következmények megismerése, azok 

kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok 

megismerése. Az adatokkal való visszaélések 

kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek 

és következmények megismerése. 
Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: az 

emberi 

tevékenységek 

hatásainak felismerése, 

a 

tevékenységek nem 

várt hatásainak 

kezelési ismeretei. 
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Az információ hitelessége és ellenőrzési 

lehetőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások 

ismerete. Az információ hitelességének 

értékelése. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

tevékenységekhez 

szükséges 

információk 

kiválasztása és 

alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése, 

értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 
kiterjesztése. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb 

etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok 

használata. A programhasználat során betartandó jogok és 

kötelességek. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: az 

iskolai környezet 

rendje, 

tisztasága. 

 

Matematika: 

matematikai modellek 

(pl. nyitott 

mondatok, gráfok, 

sorozatok, 

függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes 

programok, statisztikai 

elemzések), 

alkalmazásuk 

módja, korlátai 

(pontosság) 
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Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának 

ismerete. Az információforrások etikus 

felhasználása. Az információforrások 

feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

felelősség belátása és 

érvényesítése a 

közvetlen környezet 

alakításában. 

 

Fizika; kémia; 

biológia- egészségtan; 

földrajz; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

információk 

keresése, könyvtár-, 

folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok, 

szimulációk 

használata, 

kiselőadások tervezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információs 

kommunikációs 

társadalom műfajainak 
megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az 

 ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra 

gyakorolt hatásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 
Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a probléma 

megoldásához 

szükséges komplex 

tájékozódás. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), 

információ, információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta 

szoftver, licenc, 
ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 
 

Előzetes tudás Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a 

biztonság figyelembevétele, a kritikus szemléletmód 

kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének 

megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, 

lemondása. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: a 

megtakarítási 

lehetőségek 

felismerése, a 

hatékonyság, 

egészség- és 

környezettudatosság 
érvényesítése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, 
regisztráció, 
leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Könyvtári informatika 
Órake

ret 6 

óra 

Előzetes tudás Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend 

ismeretében. Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári 

katalógusok irányított 
használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a 

különböző információforrásoknak önálló, alkotó és etikus 

felhasználása egyszerű 
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus 

jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban 

betöltött szerepének megismerése. 
Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasznál

at. 

Önálló eligazodás a települési 

közkönyvtárban. A gyermekkönyvtár (-

részleg) önálló használata. 
Könyvtárlátogatás. 

 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban 

és a tájékozódásban. 
A kézikönyvtár önálló használata. 
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Információkeresés 

Hatékony, céltudatos 

információszerzés. Keresett téma 

kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai 

és a lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és 

bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek 

tudatosítása, irányított alkalmazása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenység 

információforrásainak 

használata: a 

tevékenységh

ez kapcsolódó 

információszükséglet 

behatárolása és a 

tevékenységhez, a 

probléma 

megoldásához 

szükséges komplex 

tájékozódás. 

 

Fizika; kémia; 

biológia- egészségtan: 

Információk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok, 

szimulációk használata. 

Természettudományi 

témájú 

ismeretterjesztő 

források önálló 

keresése, követése, 

értelmezése, az 

ismeretszerzés 

eredményeinek 

bemutatása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Írás, 

szövegalkotás: 

rövidebb beszámolók 

anyagának 

összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és 

elektronikus 

forrásokból. 

Az önálló 

feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerz

és 

módszereine
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k 
alkalmazása. Internetes 
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 enciklopédiák 

és 

keresőprogram

ok használata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: önálló 

információgyűjtés adott 

témához különböző 

médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, 

környezeti 

folyamatokról - 

informáci ógyűjtés 

internetalapú 

szolgáltatásokkal 

(tények, adatok, 

menetrendek, 

hírek, 

idegenforgalmi 

ajánlatok). 
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Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú 

információforrások és ismeretterjesztő művek 

típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok 

használata. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata - könyvek 

(pl. matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemény

ek, táblázatok, 

képletgyűjteménye

k). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

önálló 

feladatvégzés, 

információgyűjtés 

és ismeretszerzés 

módszerein

ek 

alkalmazás

a: 

segédkönyvek, 

szótárak, lexikonok, 

helyesírási 

kézikönyvek 

használata, ismeretlen 

kifejezések 

jelentésének 

megkeresése egynyelvű 

szótárakban. 

Anyanyelvi 

kultúra, ismeretek 

az anyanyelvről. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élővilág 

rendszerezésében 
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 érvényesülő 

szempontok 

bemutatása 
határozókönyvek 
alapján. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, 

szelektálása. Többféle forrásra épülő tematikus 

gyűjtőmunka. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

tevékenység 

információforrásainak 

használata. A 

tevékenységekhez 

szükséges 

információk 

kiválasztása és 

alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése, 

értékelése, 

összekapcsolása, 

érvényességük 

kiterjesztése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információ kritikus 

befogadásának 

megalapozása (azonos 

témáról különböző 

forrásból származó 

rövidebb 

információk 

összevetése tanári 

irányítással, 

csoportosan). 

 

Történelem, társadalmi 

és 

állampolgári 

ismeretek: a források 

megbízhatósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások 

megértése. Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

források 

megjelölése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, 

kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, 

bibliográfia, 

linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, 
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információs érték, felhasznált irodalomjegyzék. 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

8. évfolyam 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje meg a különböző informatikai környezeteket; 

tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes 

hálózat alapszolgáltatásait; 

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához 

alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői 

környezetben; 
ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 

szolgáltatásokat. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és 

következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi 

kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 
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ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, 

lemondására. 
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8.Földrajz 
 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való 

tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, 
illetve 5–6. évfolyamon a természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek      2 
teljesítését feltételezi. 

 
 

7–8. évfolyam 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld 

egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként 

él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés 

elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és 

folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, 

megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős 

magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 

regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális 

folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész 

bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, 

társadalmi és környezeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. Elsődleges 

célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi- környezeti 

jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a magyarsághoz 

való kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági 

sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott 

és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy 

közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő 

nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős 

és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás 

fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való tudásszerzés mellett 

nagymértékben segíti a tanulók képességeinek fejlődését. A más anyanyelvű országok és 

kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommunikáció 

igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. A 

különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával 

segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a 

földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. 

Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes 

természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. 

A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, 
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illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a 

társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez 

elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott 

gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá 

váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt 

kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös 

tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a 

földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális 

környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók kénytelenek állandóan 

önállóan frissíteni ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak a 

mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett 

információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által 
3

 
közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni 

ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatják. 

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresztése, 

valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-

földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári 

kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó 

aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex 

ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános 

iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek 

gyakorlása során. 

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan 

megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemléleti 

újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a 

megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi. 
 

évfolyam óraszám 

7. 54 

8. 54 
 

 
7. évfolyam 

 Tematikai egység óraszám 

1. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 8 

2. A földrajzi övezetesség alapjai 7 

3. Gazdasági alapismeretek 5 

4. Afrika és Amerika földrajza 14 

5. Ázsia földrajza 10 

6. Ausztrália, a sarkvidékek és az

 óceánok földrajza 

4 

7. Összefoglalás, témazáró 6 
 Összesen: 54 
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4 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 
Óraker

et 8 

óra 

 
 

Előzetes 

tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és 

vizsgálódások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben 

található szilárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, 

modellezése. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata 

alapján. Emberi és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok 

érzékelése. Konkrét, lakóhelyhez közeli példák ismerete 

környezetalakító 
tevékenységre, természeti értékek védelmére. 

 A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek 
(pl. 

 hegyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 
 Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember 

által 
 tapasztalható időtartamok és a földtörténeti időegységek 

arányainak 
 érzékeltetésével. 
 A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása

 (megfigyelések, 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

vizsgálódások, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), 

a balesetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a 

tapasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növelése. 
Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására 

 bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 
 A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti 

egyensúly 
 lehetőségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás,

 a 
 fenntarthatóság iránti elkötelezettség megalapozása. 
 A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a 

talaj 
 példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és 

mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és 

csoportos vizsgálódással. 

A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, 

drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és 

rézérc, bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, 

mérése, vizsgálata; csoportosításuk. 

Kémia: 

Szerves és 

szervetlen anyag, 

keverék, 

szilárd anyag, 

egyes ásványok és 

kőzetek 

összetétele. 

Halmazállapotok. 
 

A talaj 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző 

talajtípusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési 

folyamat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani 

képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon 

közvetlen tapasztalatszerzéssel. 
 

A folyamatosan változó bolygó és környezet 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének 

Biológia-

egészségtan: élő 

anyag. 
 

Matematika: 

Képzeleti 

mozgatás, 

szétvágások. 

Időegységek, 

időtartammér
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5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

A földrajzi övezetesség alapjai 
Óraker

et 
7 óra 

 
 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés 

jelenségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és 

időbeli változásaira, az éghajlat-módosító tényezők 

megnyilvánulására. A nedves és a száraz kontinentális éghajlat 

jellemzése, társadalmi- gazdasági hatásainak felismerése hazai 

példákon. A Föld gömb 
alakjának és az éghajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

 A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi
 rendszer 

 elemeinek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A 
földrajzi 

 és az éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A 
földrajzi 

 övezetesség elemeinek összeillesztése különböző
 típusú 

 összefüggéseket mutató ábrák (diagramok, modellek, magyarázó 
ábrák) 

 elemzése során. 

A tematikai 
egység 

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése 
a 

nevelési-
fejlesztési 

társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, 
környezeti 

céljai következményeik meglátása példákban). 
 Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus 

tájak 

mélytengeri árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság 

és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; 

magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás 

és mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; 

üledékképződés, üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők 

és a földrajzi erők harcának értelmezése. 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok 

megkülönböztetése. A szárazföldek és a tengerek 

mindenkori földgömbi helyzete természetföldrajzi és 

környezeti 

következményeinek felismerése a mai földrészek 

kialakulásához vezető állapotok példái alapján. 
 

Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának 

elhelyezésével, idővonalzó készítésével. 

 

 
Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult 

kőzet; ősmaradvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó 

anyag. 

Geológiai (belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és 

kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. 

Szilárdhulladék-lerakó, 
földtani természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek. 
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 jellemzési algoritmusának megismertetése. 
 Szociális nevelés a környezet és az életmód

 kapcsolatának 
 felfedezésével. 
 Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi 

életmódok 
 bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Éghajlati alapismeretek Fizika: 
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Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

Gazdasági alapismeretek 
Óraker

et 
5 óra 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító 

tényezők érvényesülésének felismerése, magyarázata; az 

éghajlat 

övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati 

diagram olvasása. 
 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, 

erdőirtás és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos 

esőzés következményei, legelőváltó gazdálkodás, az 

elsivatagosodás folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás 

uralma, jellemzői, napenergia-készlet). 
 

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; 

a természetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé 

való 

változásának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves 

területek és a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek 

bemutatása; a tajgavidék és az erdőgazdálkodás jellemzése. 
 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

A megvilágítás évszakos különbsége következményének 

felismerése a szélsőséges természeti viszonyokban. 
 

A függőleges földrajzi övezetesség 

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és 

a hegység éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a 

magashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás 

modellszerű értelmezése; helyes magatartás lavinaveszélykor. 

fény, 

hullám, 

hőmérséklet

, 

halmazállap

ot, 

csapadék. 
 

Matematika: 

modellek és 

diagramok 

megértése, 

adatleolvasás. 
 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, 

életközösségek, 

biomok, ökológiai 

kapcsolatrendszerek. 
 

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről, 

időjárási térképek, 

előrejelző 

rendszerek. 

 
 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. 

Szélrendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, 

szavanna-, forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- 

és vízválasztó hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. 

Elsivatagosodás, hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia. 

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és 

magashegységi táj). 
Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás). 
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Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági

 ágazatok tevékenységeinek felismerése példákban. A családi 

bevétel és kiadás 
példáinak ismerete. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Afrika és Amerika földrajza 
Óraker

et 14 

óra 

 

 
Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak 

összefüggései. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési 

algoritmusának 
használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi 

jellemzőiről a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről 

való tudás alkalmazásával. 

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 

térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti 

térképolvasás képességének fejlesztése. 

 
 

 
Tantárgyi 

fejlesztési 

célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható 

termékeket előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros 

kapcsolat és az egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező 

felismertetésével. 

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a 

kereslet és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül 

történő megértetése során. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a 

családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való 

bemutatásával. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A gazdaság értelmezése 

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy 

ország életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet 

kapcsolatának meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe 

vehető 

szolgáltatások); az országok és a gazdasági fejlettség 

alapadatainak megismerése. 
 

Pénzügyi alapismeretek 

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, 

kínálat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési 

módok megismerése. 

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése 

egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. 

A takarékosodás és a megtakarítások lényege. 

Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, 

a valutaváltás eljárásának megismerése 

helyzetgyakorlatokban. 
 

Nemzetközi együttműködések 

A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése 

különböző típusú szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, 

UNESCO, WWF, regionális és civil szervezetek). 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri 

ismeretek: 

a gazdasági ágak 

történelmi 

kialakulása; 

nemzetközi 

együttműködések. 
 

Matematika: 

mennyiségek 

összehasonlítása, 

százalékszámítás, 

egyenes 

arányosság. 
 

Informatika: 

adat- és ténygyűjtés 

az internetről. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet. 

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. 

Valuta, árfolyam. 
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 A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági 

jellemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban 

zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők 

életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek 

megláttatásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az 

emberiség közös felelősségének megértetésével a környezet 

állapotában, valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok 

példákban való felismertetésével. 

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok 

megismertetésével. 

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális 

jelrendszerek működésének megfigyelésével, valamint különböző 

jellegű információs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-

összeállítással és 
beszámoló-készítéssel (országcsoportok, országok bemutatása). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése. 

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség 

következményeinek, valamint az ásványkincs- és 

energiahordozó- készletek területi és gazdasági 

ellentmondásosságának értelmezése. 
 

Afrika társadalomföldrajza. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, 

a fiatal népesség és következményeinek összekapcsolása 

esetleírásokban (etnikai feszültségek, országok közötti 

és polgárháborúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, 

ültetvényes, oázis- és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz 

kötődő életmódok különbségeinek feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, 

társadalmi, egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, 

járványok, 

túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, 

nemzetközi segítségnyújtás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ 

ellentmondásainak megértése. 
 

Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt 

gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének 

megismerése. 

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító 

elemzése. A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és 

K-Ny-i zártság következményeinek, veszélyhelyzeteinek 

felismerése. Az aszimmetrikus vízgyűjtő terület 

következményeinek megismerése, a vízrendszer-hasznosítás 

modellezése. 
 
Amerika társadalomföldrajza 

Biológia-
egészségtan: 

A forró övezet 

élővilága. 

Városi 

ökoszisztéma. 
 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri 

ismeretek: 

Gyarmatosítás, 

ókori öntözéses 

kultúrák. Amerika 

meghódítása. 

Urbanizáció, 

technológiai fejlődés. 
 

Erkölcstan: 

lokális cselekvések 

és globális 

problémák. 
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Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

Ázsia 

földrajza 

Óraker

et 
10 óra 

 
 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a 

földtörténeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak 

összefüggései. A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az 

agglomeráció és a technológiai park tipikus tájak jellemzői, az országok 

jellemzési algoritmusának használata. 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; 

a népességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági 

előnyök, hátrányok felismerése példákban. 

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a 

település- együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási 

folyamatának 

értelmezése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági 

övezetesség átalakulásának értelmezése (pl. 

elmetérképezéssel). 

Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való 

fejlődési út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése. 
 

Amerika országföldrajza 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, 

felzárkózó erőterek, banánköztársaságok) földrajzi 

összehasonlítása. 

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; 

Brazília mint gyorsan fejlődő ország. 

 

 
 
 
 
Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, 

szárazföldi árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, 

artézi kút, 

tóvidék, sivatagtípus. 

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, 

túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes 

és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, 

vadfoglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, 

gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, 

világgazdasági nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, 

rezervátum, 

menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció, városövek, 

városövezet, agglomerációs zóna). 

 
 

 
Topográfi

ai 

ismerete

k 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-

hegység, Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-

fennsík, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- 

és Paraná- alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. 

Amerika részei. 

Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, 

Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna. 

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; 

Alexandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, 

New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, 
Szilícium-völgy, Washington. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Ázsia természetföldrajza 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, 

változatos éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és 

vízszegénység 

kontrasztjának, okainak megismerése. Természeti 

veszélyhelyzetek (földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) 

felismerése, a helyes 

magatartás megismerése. 

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt 

fekvés következményeinek megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró 

és a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses 

monszungazdálkodás modellezése. 
 

Ázsia társadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk 

kialakulási okainak és következményeinek megismerése. Az ősi 

kultúrák, a világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet 

befolyásoló szerepének felismerése példákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és 

gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, 

technológiaátvitel-folyamat értelmezése. 
 

Ázsia regionális földrajza 

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, 

mezőgazdasági alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, 

újonnan iparosodott országok, új gazdasági hatalmak 

megismerése. 

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai 

társadalom ellentmondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a 

biotechnológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; 

a 

természeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli 

Matematika: 

ok-okozati 

gondolkodá

s, 

modellezés. 
 

Fizika: 

légköri 

jelenségek fizikai 

törvényszerűsége

i, természeti 

katasztrófák. 
 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri ismeretek: 

ókori jelentős ázsiai 

kultúrák, napjaink 

gazdasági fejlődése; 

a gazdasági 

hatalomváltás. 
 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai 

forradalom, 

életfeltételek. 

 
 
 
 
 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek 

okaival, társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági 

folyamataival való összefüggésekben történő feldolgozásával. A 

földrajzi tényezők életmód-meghatározó szerepének felismertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi 

különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti 

következményeik elképzeltetésével. 

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, 

környezeti problémák világméretűvé válásának példákban való 

érzékeltetésével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi 

felelősségének bemutatásával. 

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és 

környezeti folyamatok példákban való felismertetésével. 

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken 

való önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüggések 
indoklásával. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 
Órake

ret 4 

óra 

 

Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények 

példái. Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és 

öveik főbb természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. 

Az óceánok és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek 

és az óceánok 
megnevezése. 

 Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek 
természetföldrajzi 

 jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések 
felismertetése 

 a Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való
 tudás 

 alkalmazásával. 

A tematikai 
egység 

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri 
erőforrások 

nevelési-
fejlesztési 

globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével 
példákban, 

céljai sérülékenységének és következményeinek megértetésével.
 A 

 modellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a 
térség 

 problémáiról. 
 Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló 

térképeken 
 való tájékozódással, információleolvasással. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső 

területek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli 

és környezeti következményei. 

 

 
Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, 

monszunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró 

és mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, 

talajpusztulás. 

Népességrobbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, 

zöld forradalom, technológiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai 

társadalom. 

 
 
 
 

Topográfi

ai 

ismerete

k 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- 

és Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- 

és Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, 

Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-

alföld, Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-

, Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, 

Brahmaputra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, 

Tigris. 

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, 

Törökország; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, 

Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag 

és artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és 

következményeik ismerete. 
 

A sarkvidékek földrajza 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri 

ismeretek: 

nagy földrajzi 

felfedezések; hajózás. 
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8. évfolyam 

 Tematikai egység óraszám 

1. Európa általános földrajza 5 

2. Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 5 

3. Atlanti-Európa földrajza 6 

4. Kelet- és Közép-Európa földrajza 7 

5. A Kárpát-medencevidék földrajza 5 

6. A hazánkkal szomszédos országok földrajza 6 

7. Magyarország természeti és kulturális értékei 5 

8. Magyarország társadalomföldrajza 10 

9. Összefoglalás, számonkérés 5 
 Összesen: 54 

 
Tematikai 

egység/ 
Európa általános földrajza 

Órake

ret 5 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; 

az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; 

a sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika 

szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megismerése. 
 

A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a 

tengeráramlások szerepének, a világtenger mint erőforrás 

(ásványkincsek, árapály- energia, halászat) és mint veszélyforrás 

(szökőár) megismerése; a veszélyeztető folyamatok (pl. 

vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés 

gazdasági, társadalmi és környezeti következményeinek 

(hajózás, 

idegenforgalom stb.) megismerése. 

Kémia: 

ózon; sósvíz 

és édesvíz; 

vízszennyez

és. 
 

Biológia-

egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 
 

Fizika: 

Felhajtóerő, 

hőszigetelés. 

A 

tengermozgás

ok fizikai 

alapjai 

(hullámok 
vízfelületen). 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály- 
energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

 

Topográfi

ai 

ismerete

k 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-

hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; 

Murray. 

Ausztrália, Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, 

Déli- sarkvidék (Antarktisz). 
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Fejlesztési cél óra 

 

Előzetes tudás 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények 

felismerése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi 

övezetesség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti 

problémái. A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A 

földrészek és országcsoportok szerepe a világgazdaságban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 
céljai 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak 

megismertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 
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 A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli 

földrészekkel kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó 

felhasználásával. Az analizáló képesség fejlesztése Európa 

természetföldrajzi adottságai és az azokból következő társadalmi-

gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyek feldolgozásával. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális 

sokszínűség földrajzi okainak és a népességkeveredés 

következményeinek elemzése során. A közös európai kultúra, főként 

földrajzi alapjainak ismerete és a megőrzésére irányuló igény 

kialakítása. Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, 

egyszerű adatsorok, diagramok értelmezésével, elemezésével, a 

földrajzi övek jellemzési szempontjainak önálló használatával. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Európa általános természetföldrajzi képe 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni 

következményeinek, a domborzati adottságok következményeinek 

és a nagytájak mozaikjának megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a 

többi természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. 

A 

természeti adottságok szerepének meglátása az európai 

társadalmi- gazdasági életben. 
 

Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő 

társadalom gazdasági következményeinek megismerése. 

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének 

felismerése, az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, 

munkanélküliség) értelmezése; a transzkontinentális 

infrastruktúra szerkezetének 

térképezése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban. 

Fizika: 

erőhatások. 
 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri 

ismeretek: 

A természeti 

adottságok 

és a 

történelmi 

események 

kapcsolata. Európa 

mint évszázadokon 

át a Föld 

legfejlettebb és 

vezető térsége; az 

integráció 

története, 

intézményrendsze

re; infrastruktúra 

és 

fejlődés. 
 

Biológia-

egészségtan: 
életkor. 

 
Kulcsfogalma

k/ 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. 

Időjárási front. 

Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

 

Észak- és Mediterrán-Európa 

földrajza 

Óraker

et 5 

óra 

 

Előzetes 

tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a 

meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a 

vándorló állattartás lényegének ismerete. 
Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kontinensrész 

közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok okainak és 

következményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált szemlélet fejlesztése 

az ismert világ folyamatos tágulása a fejlődésben máig érzékelhető 

hatásainak, valamint a természeti és gazdasági körülmények, 

hagyományok gondolkodásmódot, életmódot befolyásoló hatásának 

felismertetésével. 

Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való 

leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti 

problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódás 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai 

népek életében 

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel 

összekötő szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 

Észak-Európa földrajza 

Az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő 

jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz igazodó 

munkamegosztás 

modellezése; országai jóléte, gazdagsága okainak, 

összetevőinek értelmezése. 

Mediterrán-Európa földrajza 

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a 

kikötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti 

modelljének megalkotása. 

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok 

súlyának megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak 

és következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A 

környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek 

bemutatása helyzetgyakorlatokban. 

A Balkán-térség 

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek 

modellezése; a kultúrák találkozási következményeinek felismerése 

példákban. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Földrajzi 

fekvés szerepe 

a világ- 

gazdasági 

helyzetben; nagy 

földrajzi 

felfedezések; 

munkamegosztá

s. Gyarmatosítás 

következményei 

(gyarmattartók). 

Kultúrák 

ütközése. 
 

Informatika: 

bemutató készítése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri 

bányászat, vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, 

parasztgazdaság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági 

szövetkezet, munkamegosztás, vendégmunkás, 

munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom. 

Topográfi

ai 

ismerete

k 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, 

Pireneusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. 

Balti- ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, 

Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó. 
Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Atlanti-Európa földrajza 
Órake

ret 6 

óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti 

veszélyhelyzetek ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi 

jellemzői, az óceáni éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 
Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

 A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a 
túltermelés 

 és a társadalom nagymérvű környezetátalakító
 tevékenysége 

 következményeinek feltárásával (mentális térképkészítés).
 A 

 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a termelés más 
kontinensekre 

 való áthelyezése következtében kialakuló válsághelyzet és az új 
fejlődési 

A tematikai 
egység 

pályák választása konfliktusának elemzésével. 

nevelési-
fejlesztési 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására 
tett 

célj
ai 

kezdeményezések bemutatásával, a regionális és a globális 
szemlélet 

 összekapcsolása. 
 Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak

 megfelelő, 
 másodlagos információhordozók kiválasztása tanári irányítással. 
 A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, 

gazdálkodási 
 adatai egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének 

érzékeltetésével. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, 

Nyugat- Európa természetföldrajzi jellemzése. 

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek 

fogyása következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari 

körzetek 

átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet 

modernizációjának értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a 

környezet savanyodása, a vízszennyeződés okozati és 

prognosztikus értelmezése. 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri 

ismeretek: 

gyarmatosítók, 

ipari forradalom, 

technológiai váltás. 

 

Nyugat-Európa meghatározó országai 

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése 

összehasonlító elemzéssel. 

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és 

a profilt váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar 

hagyományainak, a modern ipar kialakulásának 

földrajzi összefüggései). 

Matematika: 

kritikai 

gondolkodás, 

nagyságrendi 

viszonyítás. 

Kulcsfogalma Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas 
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Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 
Óraker

et 
7 óra 

 

Előzetes tudás  

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi 

adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági 

lehetőségek, környezeti veszélyhelyzetek. 

A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a 

kontinentalitás térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi 

és a szárazföldi terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki 

függőleges övezetesség és hatásuk az életmódra. Magashegység, 

tajgavidék, bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint 

tipikus tájak, tájjellemzési algoritmus. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése.  

 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, 

szegénység és a függőség, valamint a történelmi, politikai változások 

és a társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével. 

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások 

és érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú 

tájak átalakítása kultúrtájakká). 

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen 

környezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a 

közép- európai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 

A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és 

társadalom-földrajzi következményeinek felismerése 

(összehasonlító tematikus térképolvasás). A termelési 

kapcsolatrendszerek (ásványi nyersanyag-, energiahordozó-

kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; energiagazdaság, 

erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú 

mezőgazdasági termelés) megértése. 
 

Oroszország 

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és 

társadalmi alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek. 
 

A hegyvidéki Közép-Európa 

A közép-európai magashegyvidék természetföldrajzi 

jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásának bizonyítása; 

a tej- és az 

erdőgazdaság, az idegenforgalom meghatározó szerepének 

igazolása. 
 

A medencei Közép-Európa 

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a 

Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, 

dombvidékein, középhegységi tipikus tájain. 

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és 

jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari 

kapcsolatrendszerek felismerése. 

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex 

földrajzi jellemzése. 

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának 

elemzése (esetelemzés, mentális térképkészítés). 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri 

ismeretek: 

Technológ

iai 

kapcsolato

k. 

Szocialista 

világrend, 

hidegháború, 

Szovjetunió. 

Osztrák- Magyar 

Monarchia, 

világháború. 
 

Biológia-

egészségtan: 

életközösségek. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, 

tervgazdálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, 

családi mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. 

 

Topográfi

ai 

ismerete

k 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh- 

medence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; 

Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna 

vízi út, Visztula, Volga. Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, 

Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, 

Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 
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Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

A Kárpát-medencevidék földrajza 
Órake

re 
t 5 
óra 

 
 

 
Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító 

tényezők, a vízhálózat. 

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi 

adottságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági 

lehetőségekről, környezeti veszélyhelyzetekről. 

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság 

tipikus tája. 
A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

 
 
 
 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és 

közvetett földrajzi következményeinek, az ember életmódját 

meghatározó feltételeknek az összekapcsolásával, illetve 

prognosztizálással. 

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai 

tervezéssel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban 

tanári útmutatással. 

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, 

környezeti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék 

kialakulása, az ember környezet-átalakító tevékenysége). 

A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, 

országainak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés 

szubjektív korlátainak felismertetésével. 

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás 

készítésével. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának 

összekapcsolása a földtani fejlődési folyamatokkal; 

a medencejelleg modellezése. 

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az 

éghajlatban, a vízrajzban és vízkészletekben, a 

környezeti állapotban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, 

az azokból adódó környezeti különbségek, 

veszélyhelyzetek értelmezése. 
 

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a 

tájátalakításnak és következményeinek az ok-okozati 

rendszerű megismerése, prognosztizálása. 

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, 

a Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és 

földrajzi alapú népszokásaik megismerése. 

Fizika: 

fizikai 

folyamatok a 

földkéregben. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: tájjal, 

szülőfölddel kapcsolatos 

irodalmi 

művek. 
 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Magyar 

Királyság, magyar 

kultúra. 
 

Erkölcstan: 

nép, nemzet, 

nemzetiség, etnikum. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és 

vízjárás, aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, 

földcsuszamlás, 
kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, 
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 vásárváros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, 
etnikum, néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

Topográfi

ai 

ismerete

k 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-

medence; Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, 

Kárpátalja, 
Székelyföld, Őrvidék, Partium. 

 
 
 
 

 

18 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 
Óraker

et 6 

óra 

 

 
Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-

Európa és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az 

azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és 

középhegyvidék és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát- 

medencei nagytájak ismerete. A magyarság kárpát-medencei 

múltjának, 
jelen helyzetének ismerete. 

 A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal 
való 

 múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a 
magyarsághoz 

 kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti
 jellemzőinek 

 megismertetésével. 
 Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi 

jellemzőinek 
 rendszerezésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai 

sorok, 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.). 

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok 

földrajzi- környezeti jellemzői). 
A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a 
Közép- 

 Európával kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 
 Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése 
 internetalapú szolgáltatások   célirányos   használatával   (pl.   tények, 
 adatok, képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése). 
 A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség

 fejlesztése 
 országbemutatás során (tanulói kreatív módszerek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és 

külföldi utazások átélt élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd 

földrajzi jellemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a 

hazánkkal való 

társadalmi-gazdasági kapcsolatok. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint 

a fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek 

megismerése és bemutatása. 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri 

ismeretek: 

Trianoni szerződés 

és következményei. 

Szovjetunió. 

Jugoszlávia, 

délszláv háború. 

A keleti termékeny vidékek országai 

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső 

gazdaságának bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése. 

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, 
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Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra 

(országok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny 

tájának földrajzi jellemzése. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

 

 
Topográfi

ai 

ismerete

k 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, 

Hargita; Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; 

Arad, Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, 

Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, 
Temesvár, Zágráb. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország természeti és kulturális értékei 
Órake

re t 5 

óra 

 
Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, 

nagytájai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, 

néhány városa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A 

középhegység, a 
karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj. 

 A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a
 Kárpát- 

 medencevidék egészében való földrajzi értelmezésével. 
 Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak 

földrajzi 
 jellemzőinek összevetésével   (az összehasonlító   földrajzi   

elemzés 
 módszerével, a jellemzők okainak és

 következményeinek 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

összekapcsolásával). 

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a 

nemzettudat formálása. 
 Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet-

 és 
 értékvédelem alapvető céljainak, közös és sajátos

 feladatainak 
 megismertetésével, illetve információgyűjtéssel, és az

 azokkal 
 kapcsolatos személyes és közösségi cselekvési

 lehetőségek 
 felismertetésével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő 

következményeinek értelmezése; az alföldi, a dombvidéki 

és a középhegységi nagytájak természet- és társadalom-

földrajzi jellemzése, a 

természeti adottságok felhasználásának értelmezése és a 

táj átalakításának modellezése. 

Hon- és népismeret: 

nemzeti kultúra, 

néprajzi csoport, 

népszokások. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveges 
információgyűjtés. 
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A magyar nemzeti kultúra 

A magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú 

hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, 

utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeinek 

bemutatása tanulói kutatómunka alapján. 

 

Biológia-egészségtan: 

ökológia és 

természetvédelem. 

Természeti, kulturális és történelmi 

értékvédelem, eredetvédelem 

A védettség különböző fokozatainak és jellegének 

összehasonlítása helyek, objektumok példáin; a 

védelem 
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Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyarország társadalomföldrajza 
Óraker

et 
10 óra 

 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői.
 Magyarország 

megyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az 

országok életében és kapcsolataik különböző példái. 

lényegének megértése, a védett helyeken 

engedélyezett tevékenységek megismerése; kulturális 

hungarikumok 
megismerése projektmunkában. 

 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, 

dombvidék, hegységközi medence, romhegység, tanúhegy, 

karsztosodás. 

Világörökségi védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület, természeti emlék, történelmi emlékhely, 

a törvény erejénél fogva védett terület és érték, bioszféra-

rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 

 
 

Topográfi

ai 

ismerete

k 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-

fennsík, Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), 

Villányi- hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, 

Baranyai-, Somogyi- és Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és 

Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és Tapolcai-medence, Hajdúság, 

Hegyalja, Jászság, Őrség; 

Szigetköz, Mohácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, 

Ipoly, Kis-Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A 

magyarországi világörökség helyszínek és nemzeti parkok. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság 

világgazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó 

helyzetének értelmezésével. 

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, 

értékeinek, gondjainak problémaközpontú megközelítésével, 

gondolatvázlatok készítésével és stratégiai tervezéssel. 

A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének 

felismerése a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai 

példákon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a 

konfliktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés 

a hírek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értelmezésével, 

nézetek megfogalmazásával, kifejtésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, 

hálózatos tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. 

adattárak, menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a 

szerzett ismeretek másokkal való digitális megosztásával, valamint 

a 
tudatos vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és településhálózat 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-

csökkenés és a társadalom öregedése okainak, 

következményeinek feltárása; népességszerkezet 

megismerése. 

A településfajták, a településhálózat átalakulásának 

értelmezése; lakókörnyezetek és életmódbeli 

jellemzők 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Népesedési 

ciklus, 

infrastruktúrafejlődés a 

történelmi Magyarországon. 

Kommunikációs és 
technológiai fejlődés. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus 

végén 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és 

annak kisebb-nagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a 

kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a 

világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, 

országairól). Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a 

meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok természet- és 

társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi 

összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó 

szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő 

hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági 

lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai 

Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggéseket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető 

(nagyvárosi, városi, falusi települések, természeti, épített 

és emberi környezet, gazdasági, szociális eltérések). 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó 

súlyuk okainak elemzése; a falusias térségek 

válsághelyzetének, felzárkózásuk lehetőségeinek 

megismerése. 
 

Magyarország gazdasági szerkezete 

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; 

a fejlettség és az életmód kapcsolata, a regionális 

különbségek megismerése. 

A fogyasztási szokások változásának belátása, 

okaik feltárása és következményeik megvitatása. 
 

A magyar gazdaság főbb működési területei. 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a 

térben és szerkezetében változó külgazdasági 

kapcsolatok. 

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő 

jellegű körzetei (okozati és prognosztikus bemutatás). 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, 

élelmiszerek, ételek; a hagyományok földrajzi 

alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális 

gazdaságban, európai integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, 

kommunikációs ágazat) szerepe, jövőbeli lehetőségei. 
A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és 

infoparkok szerepe. 

 

Matematika: 

Modellek megértése. 

Adatok jegyzése, 

ábrázolása. 
 

Informatika: 

internetalapú 

szolgáltatások használata. 

 
Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, 

menekültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, 

vállalkozás, fogyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, 

bor- és 

gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, 

szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark. 

 

Topográfi

ai 

ismerete

k 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, 

Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, 

Kőszeg, Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, 
Szentgotthárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 
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összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az 

egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző 

természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal 

kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, országcsoportok helyét 

a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes 

térségek, országok társadalmi- gazdasági adottságai jelentőségének 

időbeli változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését 

regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági 

fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. 

Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok 

világméretű vagy regionális folyamatokkal függenek össze. 

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális 

következmények elvének érvényesülését. Legyenek 

tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a 

fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld 

sorsa a saját magatartásukon is múlik. 

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek 

méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások 

nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a 

földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve 

társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a 

különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból 

földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges 

elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. 

Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi 

öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként 

használni, szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A 

topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat 

kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal 

tájékozódjanak a köznapi életben a földrajzi térben, illetve a 

térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak 

tanulása során is. 

                                   Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük                              

az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 
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9.Biológia 
 

A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képessé- 

gekre épül. Annak céljaival, feladataival szerves egységben 

- bővíti a tanulók biológiai ismereteit, 

- erősíti a természettudományos tárgyak tantárgyközi kapcsolatait, 

- továbbfejleszti a tanulók megismerési képességeit, 

- elősegíti személyiségük sokoldalú kibontakozását, 

- formálja ön- és világszemléletüket, 

- segíti a természeti és társadalmi környezetben való eligazodásukat, testi és lelki 

harmóniá- juk kibontakozását. 

A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a 

testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, vala- mint 

az információs és kommunikációs kultúra fejlesztési feladatainak megvalósítása. 

Ezen feladatok megvalósítása érdekében válogatódott ki és rendeződött témakörökbe a tan- anyag 

a 2012-ben megjelent kerettanterv alapelveinek megfelelően. Így a 7. évfolyamon az öko- lógiai 

rendszerekkel, a növényi, állati test felépítésével, működésével és a rendszertannal, a 8. 

évfolyamon pedig az ember szervezetével és egészségével ismerkednek meg a tanulók. 

A NAT által kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítását a biológia az alábbiakban bemutatott 

módon vállalja fel. 

A testi és lelki egészség, valamint az énkép és önismeret fejlesztési feladatai többnyire a 8. 

évfolyam ismereteihez kapcsolódnak. Ekkor sajátítják el a tanulók az emberi test anatómiai, fizi- 

ológiai ismereteit és az egészségük megőrzését segítő tudni és tennivalókat. 

Ezért itt van elsősorban lehetőség: 

- saját szervezetük felépítése, működése és kamaszkori változásai iránti érdeklődés 

felkelté- sére, 

- a környezet az életvitel és a szervezet egészségi állapota közti összefüggések 

felismertetésé- re, 

- az egészséges életmód igényének kialakítására és a harmonikus életvitelt megalapozó 

szo- kásrendszer elsajátítására, 

- az élvezeti szerek, drogok kipróbálásának és használatának elutasítását, a káros 

szenvedé- lyek kialakulásának megakadályozását segítő viselkedési formák 

megismertetésére, 
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- a betegségek megelőzésének, az időben történő orvoshoz fordulás fontosságának, a 

beteg- ápolás és elsősegélynyújtás alapismereteinek elsajátítására és gyakorlására, 

- a reális önismeret és az önnevelés fejlesztésére, 

- az alapvető erkölcsi normák valamint az egészség a becsület és a tudás értékként való 

elfo- gadtatására. 

A felsoroltak sikeres megvalósítása csak az egészségtan modultanterv 8. évfolyamra tervezett 

anyagával szerves egységben oldható meg. Ezért a két tantárgy ismereteit tanmeneti és tankönyvi 

szinten össze kell hangolni. 

A 7. és a 8. évfolyamának tananyaga része és segítője a környezeti nevelésnek. A Forró, mér- 

sékelt, hideg övezet valamint A növények és az állatok életműködései című témakörök ismeretei- 

nek elsajátítása során feltárul a tanulók előtt az élővilág szépsége, változatossága és veszélyezte- 

tettsége. Kialakul bennük a környezet iránti érzékenység, felelősségérzet, mely a környezettuda- 

tos magatartás alapja. 

A biológiai rendszerek szabályozó folyamatainak ismeretei segítik az összefüggések, kölcsön- 

hatások, törvényszerűségek felismerését, tudatosulását. Ezáltal formálódik a tanulók ökológiai 

szemlélete, fejlődik természettudományos gondolkodása 

A hon- és népismeret feladatainak megvalósításához az európai és világhírű magyar kutatók, 

természettudósok és orvosok életének munkásságának és eredményeinek bemutatásával járul 

hozzá a tantárgy. 

Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztési feladatainak megvalósítása a tantárgy 

egészét átszövi. Ismeretanyagának feldolgozása elválaszthatatlan a természettudományos meg- 

ismerési módszerek alkalmaztatásától, a megismerési képességek fejlesztésétől, az egyéni és 

csoportos tanulás formáinak gyakorlásától, az önálló tanulási technikák elsajátításától és a per- 

manens önművelődés igényének kialakításától. 

Mindezen feladatok megvalósításához, a reális önismeret és a pozitív énkép kialakulásához, 

valamint a harmonikus személyiségfejlődéshez sokoldalú és rendszeres értékelés is szükséges. 

 

ÉRTÉKELÉSI ELVEK A 7-8. ÉVFOLYAMON 

Az értékelés leggyakoribb formái: 

- Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés; kísérletezés; 

app- likációs tevékenység; programkészítés, szervezés. 

- Szóbeli feleltetés. 

- Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró. 
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- Önálló - tanórán kívüli - forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök), 

megfi- gyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, programkészítés. 

Értékelési szempontok: 

- Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és az 

élőlények testtopográfiai ismereteit? 

- Hogyan használja a megismerési algoritmusokat? 

- Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni? 

- Képes-e a megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűségek 

bizonyí- tására? 

- Érti-e az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait, tudja e példákkal illusztrálni a kör- 

nyezet -életmód- szervezet, valamint a szervek felépítése és működése közti oksági össze- 

függéseket? 

- Képes-e a növényi és állati anyagcsere összehasonlítására, látja e az autotróf anyagcsere 

szerepét a bioszférában? 

- Felismeri e a növény és állatvilág élőlényeinek testfelépítésében és életműködéseinek 

fejlő- désében az evolúciós újításokat? 

- Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére? 

- Ismeri-e az emberi szervezet felépítését, működését, szabályozó folyamatait? 

- Látja-e szervezetében a rész és az egész viszonyát, az életfolyamatok irreverzibilitását? 

- Elsajátította-e és alkalmazza-e a mindennapokban az egészséges életvitel 

szokásrendszerét? 

- Tudja-e, mikor kell orvoshoz fordulni és hogyan kell ott viselkedni? 

- Rendelkezik-e megfelelő önállósággal a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek 

végzésé- ben, az eszközök balesetmentes használatában, az információhordozók 

kiválasztásában, hasznosításában? 

- Elsajátította-e az értő, a válogató a kritikai olvasás megfelelő szintjét, és tudja-e 

hasznosíta- ni az ismeretszerzés folyamatában? 

- Miként tud önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni, gyakorlatokat vé- 

gezni, megszerzett ismereteit új szituációban alkalmazni? 

- Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és egészségvédelem, 

va- lamint a permanens önművelődés igénye? 

Célok és feladatok: 

- Feleleveníteni, rendszerezni, bővíteni és továbbfejleszteni a természetismeret 5-6. évfolya- 

mán elsajátított ismereteket, készségeket, képességeket. 
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- Megismertetni az életközösségek mint dinamikusan változó ökológiai rendszerek 

legjellem- zőbb élőlényeit, oksági összefüggéseit, kölcsönhatásait, törvényszerűségeit, 

szennyeződé- sük leggyakoribb veszélyforrásait és következményeit. 

- Megláttatni a növényi és az állati testszerveződés és működés megismerése során az 

élővilág szépségét, sokszínűségét és változékonyságát. 

- Felismertetni az evolúció főbb állomásait az élőlények testszerveződésében, szerveik, 

szerv- rendszereik és életműködéseik fejlődésében. 

- Fejleszteni a tanulók rendszerszemléletét, a rendszerezés alapelveinek, kategóriáinak 

megis- mertetésével, és az élőlények besorolásával. 

- Megláttatni a rendszertan és az evolúció kapcsolatát. 

- Feltárni az autotróf és a heterotróf világ kapcsolatrendszerét. 

- Megismertetni az emberi test szerveződését, működését, szabályozó folyamatait, 

kamaszkori változásait és a tennivalókat. 

- Megértetni, hogy a környezet, az életvitel és a szervezet egészségi állapota szorosan 

össze- függ egymással. 

- Beláttatni a betegségmegelőzés, valamint a betegápolási és elsősegélynyújtási 

ismeretek, gyakorlatok sajátításának fontosságát. 

- Tudatosítani a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatását, következményeit és 

kiala- kulásuk megelőzésének fontosságát. 

- Megértetni és elfogadtatni, hogy a tudás, az egészség és a becsület pénzzel nem 

megvehető emberi érték, melynek védelme minden ember legfontosabb feladat. 

- Segíteni a környezetvédelem és az egészséges életvitel szokásrendszerének elsajátítását, 

mindennapi életben való használatát. 

- Továbbfejleszteni és gyakoroltatni az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit, az 

in- formációhordozók használatát. 

- Elsajátíttatni az ismeretek megszerzése és a feladatok megoldása során, a társakkal való 

együttdolgozás technikáit. 

Fejlesztési követelmények: 

A tanuló legyen nyitott, tanúsítson érdeklődést környezete és szervezete iránt. Legyen érzé- keny 

problémáira. Tanuljon meg tapasztalatokat, tudományos ismereteket szerezni. Legyen képes 

megszerzett tudását a mindennapi életben hasznosítani. Váljon igényévé az önálló ismeret- 

szerzés. 

Ehhez az szükséges, hogy: 
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- legyen képes a természetben és a szervezetében játszódó jelenségek, folyamatok, változá- 

sok, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére; 

- tudjon vizsgálatokat, kísérleteket önállóan végezni és rendelkezzen megfelelő gyakorlattal 

az anyagok eszközök ismeretében, balesetmentes használatában; 

- ismerje fel a megfigyelések, vizsgálódások feladataiban rejlő problémát, legyen képes 

azok tapasztalatait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket levonni és róluk 

írásos, raj- zos feljegyzéseket készíteni; 

- tudja a szöveges és a képi információhordozókat önállóan használni, diagramokat 

elemezni, ezekből következtetéseket levonni; 

- legyen képes ismereteinél a lényeges és a lényegtelen elkülönítésére, a mennyiségi és 

minő- ségi jellemzők összehasonlítására, az ok-okozati összefüggések felismerésére és 

magyará- zatára; 

- tudja használni az ismeretek megszerzésénél és reprodukálásánál a megismerési 

algoritmu- sokat, 

- vegye észre az egészséges test felépítésének és működésének csodáit; 

- ismerje a környezetét és egészségét károsító tényezőket, használja fel ismereteit a veszély 

időbeni felismerésére és elhárítására; 

- tekintse egészségének, környezetének védelmét elsőrendű feladatának és vegyen részt 

aktí- van a megvalósításban. 

- Sajátítson el megfelelő mennyiségű és mélységű ismereteket az élő és élettelen anyag 

tulaj- donságairól, szerkezetének és működésének összefüggéseiről. 

Ennek érdekében: 

- ismerje meg a legfontosabb szerves és szervetlen anyagok jellemző tulajdonságait; 

- tudja az élelmiszerek, ételek tápanyag-tartalmát és táplálkozását e szerint alakítsa; 

- értse, hogy az élő szervezetet felépítő anyagok mennyisége, aránya és szerkezete 

elválaszt- hatatlan a működéstől; 

- ismerje fel az élő anyag különböző megjelenési formáiban a hasonlóságokat és a 

különbsé- geket; 

- lássa az ökológiai rendszerekben az anyagok áramlását, körforgását; 

- értse a növényi, állati és emberi szervezet építő és lebontó anyagcsere-folyamatainak 

elvá- laszthatatlanságát; 

- legyenek biztos ismeretei a szervezetet károsító anyagok (nikotin, alkohol és a drog) 

mér- gező hatásáról kipróbálásuk és használatuk veszélyeiről; 
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- ismerje a leggyakoribb környezetszennyező anyagokat, törekedjen felhalmozódásuk 

meg- előzésére és az esetlegesen kialakuló károk csökkentésére. 

- A környezetben való tájékozódás érdekében szükséges tudnia, hogy a természet élő és 

élettelen dolgai, jelenségei, kölcsönhatásai időben és meghatározott térben zajlanak. 

Így fontos, hogy: 

- tudja, a természetben minden állandó változásban, mozgásban van, 

- tudja, a természeti jelenségek, folyamatok, kölcsönhatások időben és térben játszódnak, 

- értse a folyamatok időbeliségét és visszafordíthatatlanságát, 

- ismerje fel az élőlények egyedfejlődési szakaszait és időtartamát, 

- tudatosuljon benne, hogy az élőlények elválaszthatatlanok környezetüktől, mert azzal 

állan- dó és folytonos anyagcserét folytatnak, 

- rendelkezzen megfelelő szintű testtopográfiai ismerettel az élőlények és saját szerveztük 

felépítésénél, 

- lássa a test külső és belső tereiben a rész és az egész viszonyát, 

- ismerje a főbb biomok, életközösségek földrajzi helyét. 

- Lássa a természettudományok XXI. században bekövetkezett fejlődését és meghatározó 

sze- repét a Föld és a földi élet jövőjében. 

Ennek érdekében: 

- ismerje a közvetlen tapasztalatszerzés módszereit, szerepét és jelentőségét a 

természettu- dományos megismerésben; 

- tudja, hogy ezen tapasztalatait az információhordozók által bővítheti, fejlesztheti; 

- fogadja kritikával az információkat, mert téves nézetekkel is találkozhat; 

- értékrendjében kapjon megfelelő helyet a tudomány és a tudás tisztelete; 

- ismerje hazánk kiemelkedő eredményeket elért tudósait, kutatóit, orvosait; 

- legyen büszke eredményeikre, nemzetközi elismertségükre; 

- törekedjen munkásságuk széles körű ismertetésére és hírnevük öregbítésére. 

 

7. ÉVFOLYAM 

Időkeret: 

Évi óraszám: 54 

Heti óraszám: 1. félév: 1 vagy 2 

2. félév: 2 vagy 1 

Javasolt óraterv 

Tém Óraszámok felhasználása 
Össz

es 
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5

4 

1. A forró övezet 6 2 1 9 

2. A mérsékelt övezet 4 1 1 6 

3. A hideg övezetés a tengerek élővilága 7 1 1 9 

4. Az állatok és a növények rendszertana 15 2 2 1

9 

5. A növények és az állatok életműködései 6 1 1 8 

 
Év végi ismétlés - 3 - 3 

 

 

1.téma: A forró övezet 

Cél: 

- Feleleveníteni és alkalmaztatni a természetismeretben elsajátított biológiai és földrajzi 

isme- reteket. 

- Megértetni az élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus 

tényezőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait. 

- Megismertetni az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb élőlényeinek 

előfordulását, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét. 

- Tudatosítani az élőlények környezete, életmódja, szervezete, valamint szerveinek 

felépítése és működése közti összefüggéseket. 

- Gyakoroltatni a megismert élőlények rendszerezését. 

- Felismertetni a tájak és élőlények veszélyeztetettségét, okát és elhárításuk szükségességét. 

- Feltárni a lokális környezetszennyezés globális következményeit. 

- Kialakítani a környezetvédelemben való aktív részvétel igényét. 

- A tanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása. 

- Az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás elsajátításának gyakoroltatása az 

információhor- dozók felhasználásával. 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 
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A trópusi esőerdők 

növényvilá- ga 

A trópusi esőerdők 

állatvilága A szavannák 

növényvilága 

A szavannák állatvilága 

A trópusi sivatagok élővilága 

A trópusi övezet termesztett 

nö- vényei 

A tanulók földrajzi ismereteinek 

alkalmaztatása. Földrajzi atlasz használata. 

A megismert élőlényekből táplálkozási lánc összeállítása. 

Tudatosítani az éghajlati tényezők és a természetes 

növényta- karó összefüggéseit. 

Szavannai táplálékláncok 

összeállítása. A megismert élőlények 

rendszerezése. 

Feltárni az élőhely szűkülésének okait és a vadászat 

veszé- lyeit. 

Megláttatni a kedvezőtlen környezet és a túlélési 

stratégiák- ban megnyilvánuló alkalmazkodást. 

Élőlények megismerése megismerési algoritmusok segítsé- 

gével. 

 

2.téma: A mérsékelt övezet 

Cél: 

- Megértetni az élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus 

tényezőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait. 

- Megismertetni az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb élőlényeinek 

előfordulását, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét. 

- Tudatosítani az élőlények környezete, életmódja, szervezete, valamint szerveinek 

felépítése és működése közti összefüggéseket. 

- Gyakoroltatni a megismert élőlények rendszerezését. 

- Felismertetni a tájak és élőlények veszélyeztetettségét, okát és elhárításuk szükségességét. 

- Feltárni a lokális környezetszennyezés globális következményeit. 

- Kialakítani a környezetvédelemben való aktív részvétel igényét. 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A meleg mérsékelt öv 

élővilága A valódi mérsékelt 

öv élővilága A tajga 

növényvilága 

A magashegységek élővilága 

Példák gyűjtése a környezethez való 

alkalmazkodásra. A tajga élőlényeiből táplálkozási 

lánc összeállítása. 

Példákkal bizonyítani a szervek felépítése és 

működése közti összefüggést. 

 

3.téma: A hideg övezet és a tengerek élővilága; a globális környezeti problémák 
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Cél: 

- Feleleveníteni és alkalmaztatni a természetismeretben elsajátított biológiai és földrajzi 

isme- reteket. 

- Megértetni az élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus 

tényezőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait. 

- Megismertetni az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb élőlényeinek 

előfordulását, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét. 

- Tudatosítani az élőlények környezete, életmódja, szervezete, valamint szerveinek 

felépítése és működése közti összefüggéseket. 

- Gyakoroltatni a megismert élőlények rendszerezését. 

- Felismertetni a tájak és élőlények veszélyeztetettségét, okát és elhárításuk szükségességét. 

- Feltárni a lokális környezetszennyezés globális következményeit. 

- Kialakítani a környezetvédelemben való aktív részvétel igényét. 

- A tanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása. 

- Az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás elsajátításának gyakoroltatása az 

információhor- dozók felhasználásával. 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A tundra élővilága 

Élet a 

sarkvidékeken A 

tengerek élővilága 

A partközeli tengerek élővilága 

A nyílt és a mélytengerek 

élővi- lága 

Egyensúly és fenntartható fejlő- 

dés 

A levegőszennyezés és követ- 

kezményei 

A vizek és a talaj 

szennyezése A hulladékok 

A tundra élőlényeinek rendszerezése. 

Összehasonlítani a tengeri régiók 

életfeltételeit. 

Feltárni az életfeltételek alakulása, a faj- és az 

egyedszám összefüggéseit. 

Megláttatni a tengerpart és a tenger élőlényeinek 

kapcsola- tát. 

Példákkal illusztrálni a vízi életmódhoz való 

alkalmazko- dást. 

Tudatosítani a tenger veszélyeztetettségét, védelmének 

fon- tosságát és a bioszférában betöltött szerepét. 

Példákkal bizonyíttatni a környezeti tényezők, a 

tűrőképes- ség és az élőlények előfordulása közti 

összefüggéseket. 

Környezetszennyezéssel kapcsolatos hírek,

 újságcikkek gyűjtése, elemzése, 

tablók készítése. 

Tudatosítani az ember felelősségét a földi élet 

alakulásá- ban. 

Helyi környezetvédő programok összeállítása, 
megvalósítá- 

suk értékelése. 
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4.téma: Az állatok és a növények rendszertana 

Cél: 

- Megismertetni a mesterséges és természetes rendszer rendező elveit és megalkotóik 

kiváló képviselőit. 

- Megalapozni a rendszerezés hierarchiáját. 

- Továbbfejleszteni a tanulók rendszerszemléletét. 

- Segíteni a fajok besorolását a megfelelő rendszertani kategóriákba. 

- Tudatosítani a rendszertani kategóriák élőlényeinek szerepét a mindennapi életben és 

a bio- szférában. 

- Megláttatni a rendszerezés és az evolúció kapcsolatát. 

- Elsajátíttatni a növény- és állatfelismerés alapismereteit. 

 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A rendszerezés alapelvei 

A vírusok. A sejmagnélküliek or- 

szága 

A sejtmagvas egysejtűek 

országa A gombák országa 

A növények országa. A 

moszatok A mohák és a zuzmók 

A harasztok törzse 

A virágos növények törzsei 

Az állatok országa. Szivacsok és 

csalánozók 

A gyűrűsférgek 

törzse A 

puhatestűek törzse 

Az ízeltlábúak 

törzse 

Gerincesek törzse. Halak 

osztályai A kétéltűek és a hüllők 

A madarak és az emlősök 

A természetes és mesterséges rendszer összehasonlítása. A 

rendszertani kategóriák hierarchiájának gyakorlása. 

Kitaibel Pál és Darwin munkásságáról kiselőadás 

készítése. Tudatosítani a gombák szerepét és jelentőségét a 

földi élet- ben. 

Megláttatni a fejlődés útját a megismert növénytörzsek se- 

gítségével. 

Bemutatni a szárazföld meghódításával összefüggő 

fejlődés- történeti állomásokat. Összehasonlítani a nyitva- 

és zárva- termőket, valamint az egy- és kétszikűeket. A 

megismert növények rendszerezése. 

Képes albumok, határozókönyvek bemutatása, 

használatuk gyakorlása. Jávorka Sándor, Csapody Vera 

munkásságának megismertetése. 

Állatfajok besorolása a megfelelő rendszertani kategóriák- 

ba. 

Megláttatni az állattörzsek képviselőinek fejlettségbeli kü- 

lönbségében az állatvilág törzsfejlődését. 

A törzs közös sajátosságainak kiemelése, az osztályok jel- 

lemzőinek összehasonlítása. 

Megláttatni a gerincesek alkalmazkodását a 

szárazföldi 

élethez. 

 

5.téma: A növények és az állatok életműködései 

Cél: 

- Alkalmaztatni az állatok szervezetével és működésével kapcsolatos korábbi ismereteket. 
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- Felismertetni az állati test szerveződésének és működésének különbségeiben az 

élővilág szépségét és sokszínűségét. 

- Megláttatni az élővilág egységét a növények és állatok összehasonlítása során. 

Tudatosítani a környezet és az élőlény, valamint az autotróf és heterotróf világ 

elválaszthatatlanságát. 

- Feltárni a környezet-életmód-szervezet, továbbá a szervek-szervrendszerek felépítése 

és mű- ködése közti ok-okozati összefüggéseket. 

- Megértetni a szervek, szervrendszerek és az életfolyamatok fejlettségbeli 

különbségének evo- lúciós magyarázatát. 

- Továbbfejleszteni a tanulók önállóságát a vizsgálódások, kísérletek végzésében és 

feljegyzé- sek készítésében. 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Élő vagy élettelen? 

A sejteket felépítő anyagok 

A növények, az állatok és a 

gombák sejtjei 

A sejtek 

anyagcseréje A 

szövetek 

A növények 

élete Az állatok 

élete A 

szaporodás 

Az egyeden belüli szerveződési szintek megfigyelése 

A növényi-állati sejt összehasonlítása. Példákkal 

illuszt- rálni a szövetek felépítése, testbeni helye és 

működésük összefüggéseit. 

A mozgásszervek, mozgásformák összekapcsolása, fej- 

lettségi sorrend összeállítása. 

Az autotróf és heterotróf táplálkozás jellemzőinek ösz- 

szehasonlítása. 

Tudatosítani a környezet, a táplálékszerzés, valamint a 

táplálék anyaga és a táplálkozási szervek felépítése 

köz- ti kapcsolatrendszert. 

Megláttatni a táplálkozás folyamataiban és szerveinek 

felépítésében az evolúciós „újításokat”. 

Feltárni a tüdő tökéletesedése és a szárazföldi élethez 

való alkalmazkodás összefüggéseit. 

Az embriófejlődés helye és az állatok fejlettsége, vala- 

mint a faj fennmaradása, az utódok száma és az ivadék- 

gondozás mértéke közti összefüggés felismertetése. 

Fej- lődési formák összehasonlítása. 

Vizsgálódások, kísérletek végzése. Mikroszkóp 

haszná- 

lata. Tapasztalatok dokumentálása és értékelése. 

 

Év végi követelmények 

A 7. évfolyam végén a tanuló: 

- ismerje az éghajlati övezetek, életközösségek földrajzi helyét, élő és élettelen 

környezeti té- nyezőit, kölcsönhatásait, 

- legyen képes felismerni, megnevezni és a megismerési algoritmusok segítségével 
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jellemezni a megismert fajokat, 

- tudjon az egyes életközösségek fajaiból táplálkozási láncokat összeállítani, 

- értse és tudja példákkal illusztrálni a környezet-szervezet-életmód oksági összefüggéseit, 

- ismerje az életközösségek szerkezetét, változásait, kölcsönhatásait és anyagforgalmát, 

- lássa az ökológiai rendszerek szabályozásában az élőlények közti kölcsönhatások 

meghatáro- zó szerepét, 

- ismerje az életközösségek bioszférában betöltött szerepét, lássa veszélyeztetettségét 

és vé- delmük fontosságát, 

- tegyen meg mindent közvetlen környezetében a környezeti problémák csökkentése 

érdeké- ben, 

- lássa az élővilág szépségét, sokszínűségét és változékonyságát, 

- ismerje a növényi és állati anyagcserében résztvevő szervek, szervrendszerek 

felépítését, mű- ködésük hasonlóságait és különbségeit, 

- értse az autotróf és heterotróf világ kapcsolatrendszerét és az anyagok körforgását, 

- legyen képes példákkal bizonyítani az élőlények környezethez való alkalmazkodását, 

szerve- ik felépítésének és működésének összefüggéseit, 

- ismerje az élőlények ivartalan-, és ivaros szaporodásának formáit, szerveit, az állatok 

és nö- vények egyedfejlődésének főbb szakaszait és jellemzőit, 

- vegye észre az élőlények testszerveződésében szerveik felépítésének és működésének 

fejlő- désében az evolúció főbb állomásait, 

- tudja a megismert élőlényeket besorolni a megfelelő rendszertani kategóriába, 

- legyen képes az információhordozók használatára és hasznosítására, 

- tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, 

kísérleteket végezni, tapasztalatairól rajzos, írásos feljegyzéseket készíteni, 

- sajátítsa el az önálló ismeretszerzés módszereit, és alkalmazza azokat a mindennapokban. 

 

8. ÉVFOLYAM 

Időkeret: 

Évi óraszám: 54 

Heti óraszám: 1. félév: 1 vagy 2 

2. félév: 2 vagy 1 

Javasolt óraterv 

Tém

ák 

Óraszámok felhasználása Össz

- 

óraszá

m 

Sz

á- 

m

a 

 

Ne

ve 

 

Új 

ism

e- 

ret 

Helyi 
felhaszná- 

lás: kiegészítő 

anyag, 

gyakorlás 

Ismétlé
s, 

ellen

őr- 

zés 

 

55 

 Év eleji ismétlés - - 2 2 



 

326 

 

1
. 

Az emberi test felépítése 4 1 - 5 

2
. 

A bőr és a mozgás 5 1 2 8 

3
. 

A szervezet anyagforgalma 10 2 2 14 

4
. 

Az életfolyamatok szabályozása 9 1 2 12 

5
. 

A szaporodás és egyedfejlődés 8 1 2 11 

 Év végi ismétlés - - 2 2 

 

1.téma: Az emberi test felépítése 

Cél: 

- Feleleveníteni és alkalmaztatni a tanulók egészségtani és állattani ismereteit. 

- Feltárni az állati és emberi sejtek, szövetek hasonlóságait, különbségeit. 

- Bemutatni az emberi test kizárólagosan emberi sajátosságait. 

- Tudatosítani a szövetek testbeni helye, felépítése és működése közötti ok-okozati 

összefüg- géseket. 

- A testszerveződéssel kapcsolatos fogalmak bővítése során fejleszteni a tanulók 

fogalomalko- tó képességét. 

- Gyakoroltatni a mikroszkóp használatát. 

 

 

 

 

 

Tartalo
m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az emberi test felépítése a sejt- 

től az egységes egészig. 

 

A hámszövetek testbeni helye, 

jellemzői és szerepe. 

Módosult hámok. 

 

Kötő-, és támasztószövetek: 

laza rostos kötőszövet, ín-, zsír-

, porc- és csontszövet. 

 

Az izomszövetek fajtái, műkö- 

désük és testbeni helyük. 

Alkalmaztatni a tanulók meglévő ismereteit. 

Összehasonlíta- ni az állatok és az ember test-

szerveződését. 

 

Hámszövetek összehasonlítása. 

Tudatosítani a hámszövetek védelmének fontosságát. 

 

 

Példákkal illusztrálni a szövetek felépítése, működése és 

testbeni helye közti oksági kapcsolatokat. 

 

Az izomszövetek összehasonlítása. 

A megismert szövetek csoportosítása. 
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Sejtek, szövetek

 mikroszkópi 

vizsgálata. 

Mikroszkóp használata. Írásos, rajzos feljegyzések 

készítése a vizsgálódás tapasztalatairól. 

 

2.téma: A bőr és a mozgásszervrendszer 

Cél: 

- Megismertetni a bőr sokrétű feladatát és szerepét az emberi kapcsolatokban. 

- Tudatosítani a szervrendszer felépítése és működése, valamint a kamaszkori 

változások és következményeik összefüggéseit. 

- Megláttatni a bőrápolás fontosságát, elsajátíttatni tennivalóit. 

- Megismertetni a mozgásszervrendszert, szerveik szerkezeti felépítését és működését. 

- Bemutatni a kamaszkori mozgásszervek felépítésének és működésének sajátosságait. 

- Tudatosítani a rendszeresen végzett aktív mozgás, sport szerepét a mozgásszervek 

fejlődésé- ben és a szervezet egészségi állapotának alakulásában. 

-  Megismertetni és gyakoroltatni a bőr és a mozgásszervi sérülésekkel kapcsolatos 

elsősegélynyújtási tennivalókat. 

 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Bőr szervrendszerének felépítése, 

működése. A bőr kamaszkori válto- 

zásainak okai, következményei. 

 

Bőr- és szépségápolás. A 

serdülőkori kozmetika természetes 

anyagai. 

 

A mozgásszervrendszer szervei, 

csontkapcsolatok. A testtájak főbb 

csontjai. 

 

A csont és a vázizmok szerkezete, 

működése, kamaszkori jellemzői. 

 

A mozgás élettani szerepe. 

 

Veszélyhelyzetek. Bőr- és mozgás- 

szervi sérülések, elváltozások. 

Tudatosítani a bőr szerepét és védelmének 

fontosságát. Egészséges bőrápolási szokások 

kialakítása. 

 

 

Kozmetikai bemutató szervezése. 

 

 

A rész és az egész helyes értelmezése a 

szervrendszer- ben. 

 

 

Elmélyíteni a szerkezet-működés összefüggéseit. 

A legismertebb sportágak mozgásszervekre gyakorolt 

hatásának összegyűjtése, ismertetése. 

Egyéni mozgásterv készítése 

 

Elsősegélynyújtási gyakorlatok. 

 

3.téma: A szervezet anyagforgalma 

Cél: 
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- Megismertetni az emberi szervezet anyagforgalmába résztvevő szervek, 

szervrendszerek fel- építését és működését. 

- Megláttatni a részfolyamatok kapcsolatát és irreverzibilitását. 

- Tudatosítani a táplálkozás más szervekre gyakorolt hatását. 

- Megértetni a helyes fogyasztói magatartás, vásárlói szokás elsajátításának 

fontosságát az élelmiszerek, ételek kiválasztásánál. 

- Kialakítani az egészséges táplálkozás és légzés szokásrendszerét. 

- Bemutatni az anyagszállítást, és szervrendszerének egészségét veszélyeztető 

rizikófaktorokat és kiküszöbölésük lehetőségeit. 

- Megértetni az élvezeti szerek anyagainak (alkohol, nikotin) szervezetromboló hatását, 

szen- vedéllyé alakulásuk veszélyét és következményeit. 

- Beláttatni az építő és lebontó anyagcsere elválaszthatatlanságát, arányai eltolódásának 

követ- kezményeit. 

- Vizsgálódásokkal és kísérletekkel elmélyíteni a szervek működésével kapcsolatos 

ismerete- ket. 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 
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Táplálékok, tápanyagok. 

Élelmiszerek, ételek tápanyagtartal- 

ma és az egészséges táplálkozás. 

 

 

 

A tápcsatorna felépítése, működése. 

Tápanyagok emésztése, 

felszívódása. Kamaszkori 

problémák, elváltozások. 

 

A légutak és a gázcsere. A légúti 

szerveket károsító környezeti ténye- 

zők. Légzőszervi elváltozások, 

beteg- ségek megelőzése. 

 

A vér és alkotóinak szerepe az 

anyagszállításban, és a szervezet vé- 

delmében. 

 

A szív. A vér és a nyirokkeringés. 

 

A szív és az érrendszeri betegségek 

megelőzése. 

Az alkohol nyomában. Nikotin-stop! 

 

A kiválasztásban résztvevő szerv- 

rendszerek. A vizeletkiválasztás. A 

vízháztartás egyensúlya. 

 

A szervezet anyag- és energiaforgal- 

ma. Az építő és lebontó anyagcsere. 

 

Az anyagforgalommal kapcsolatos 

vizsgálódások, kísérletek. 

Kalóriatáblázatok használata. 

Helyes és egészséges vásárlói magatartás, 

szokásrend- szer összegyűjtése, megbeszélése. 

Egészséges heti étrend összeállítása. Kiselőadás 

készí- tése Szent-Györgyi Albertről. 

 

Helytelen étkezési szokások és kiküszöbölésük 

megbe- szélése. 

 

 

A tanulók fizikai ismereteinek alkalmaztatása. 

Az egészséges légzés ismérveinek 

megbeszélése. Légzőgyakorlatok bemutatása, 

gyakoroltatása. 

 

 

Tudatosítani a véradás életmentő 

szerepét. Vérzéscsillapítási gyakorlatok. 

 

 

A szív és az érrendszeri elváltozások kockázati 

tényező- inek összegyűjtése, elemzése. 

A dohányzás, alkoholfogyasztás okainak 

összegyűjtése, következményeinek megbeszélése. 

 

 

Megláttatni a kiválasztás szerepét a szervezet 

anyagfor- galmában. 

 

 

Tudatosítani az építő és lebontó anyagcsere 

elválasztha- tatlanságát, egyensúlya megváltozásának 

következmé- nyeit. 

Tanulói vizsgálódások, 

kísérletek. Jegyzőkönyv 

készítése. 

 

4.téma: Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés 

Cél: 

- Megismertetni az idegrendszer felépítését, szabályozó folyamatait, valamint az 

érzékszervek szerkezetét és működését. 

- Megláttatni az érzékszervek szerepét a tájékozódásban, és elsajátíttatni védelmük 

szokás- rendszerét. 

- Megértetni a környezet változásaihoz való alkalmazkodás és a belső szervek kettős 

beidegzé- se közti összefüggéseket. 
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- Megismertetni a feltétlen reflexek szerepét a létfenntartó működések 

szabályozásában, és a feltételes reflexek kialakulásában. 

- Bemutatni a feltételes reflexet, mint a tanulás egyik formáját. 

- Tudatosítani a drogok szervezetre gyakorolt káros hatását, a szenvedély 

kialakulásának ve- szélyét és következményeit. 

- Felismertetni a hormonrendszer és az idegrendszer szabályozásának hasonlóságait és 

külön- bözőségeit, valamint a két rendszer kapcsolatát. 

- A gondolkodási műveletek gyakoroltatásával fejleszteni a tanulók fogalomalkotó 

képességét. 

 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az idegrendszer szerveződése. 

Az idegsejt részei, típusai, ingerületi és 

nyugalmi állapota. Az ingerület átadása, 

vezetése. Az idegszövet. 

 

A szem és a látás. 

 

 

A hallás és egyensúly érzékelés. 

A nyelv, az orr és a bőr mint 

érzékszerv. Az akaratlagos 

(szomatikus) és a vegeta- tív 

idegrendszer felépítése és működése. 

 

Velünk született és a „tanult” 

reflexek. Pavlov munkássága. 

 

Az idegrendszer működését befolyásoló 

élvezeti szerek és drogok hatása. Mondj 

nemet a drogokra! 

 

A hormonrendszer felépítése és 

működé- se. Az ideg- és a 

hormonrendszer kapcso- lata. 

Megláttatni az idegrendszer felépítésében és műkö- 

désében a rész és egész viszonyát. 

Idegrendszeri alapfogalmak kialakítása. 

 

 

Tudatosítani a szem szerkezete és a fény terjedése 

közti összefüggést. 

 

Érzékszervekkel kapcsolatos tanulói 

vizsgálódások. Kiselőadás Békésy Györgyről. 

Tudatosítani az idegrendszer egységét, szerepét az 

életfolyamatok szabályozásában és a környezethez 

való alkalmazkodásban. 

Megláttatni a feltétlen- és feltételes reflex hasonló- 

ságait, különbségeit és a két reflex kapcsolatát. 

Kis- előadás készítése. 

Szituációs játékok a drogok kipróbálásának és 

hasz- nálatának elutasítására. 

 

 

Felismertetni a szabályozó szervrendszerek hierar- 

chiáját. 

 

5.téma: A szaporodás és egyedfejlődés 

Cél: 
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- Megismertetni a nő és férfi szervezetének elsődleges és másodlagos nemi jellegeit. 

- Felismertetni a nemiség és a hozzátartozó viselkedési formák, társadalmi szerepek 

vállalásá- nak fontosságát. 

- Elsajátíttatni a nemi szervek egészségmegőrzését szolgáló személyi higiéné 

anyagainak, és eszközeinek helyes használatát. 

- Beláttatni a korai nemi élet veszélyeit, a nemi betegségek és az AIDS megelőzésének 

fontos- ságát. 

- Megismertetni az örökletes betegségek megelőzésében a genetikai tanácsadás szerepét. 

- Bemutatni a fogamzásgátlás módjait, az abortusz veszélyét, egészségi, erkölcsi és 

társadalmi következményeit. 

- Tudatosítani a biológiai és társadalmi érettség különbségeit és következményeit. 

 

 

 

Tartalo

m 

Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A férfi és nő ivarszerveinek felépíté- 

se, működése. Másodlagos nemi jel- 

legek, lelki tulajdonságok. 

 

Az ember nemi élete. A nemi úton 

terjedő betegségek és megelőzésük. 

 

A fogamzásgátlás módjai, következ- 

ményei. Az abortusz egészségi, er- 

kölcsi és társadalmi kérdései. 

 

A fogamzás, terhesség és a szülés. 

Semmelweis Ignác élete és 

munkás- sága 

 

Örökletes betegségek 

(gyermekválla- lás, családtervezés), 

genetikai tanács- adás. 

 

Az ember egyedfejlődési szakaszai 

a születéstől a halálig. 

A nemek másodlagos nemi jellegének 

összehasonlítása. A kamasz fiúk és lányok lelki 

sajátosságainak össze- gyűjtése. 

 

A nemi szervek egészségét biztosító személyi higiéné 

anyagainak és eszközeinek megismertetése. 

 

Vélemények, tapasztalatok gyűjtése az abortusz erköl- 

csi és társadalmi megítéléséről. 

 

 

Felhívni a figyelmet az anya terhesség alatti életmódja, 

és a születendő gyermek egészségi állapota közti 

össze- függésre. 

Kiselőadás készítése. 

Megláttatni a genetikai tanácsadás fontosságát az örök- 

letes betegségek elkerülésében. 

 

Tudatosítani, hogy az ember egyedfejlődési szakaszai- 

ban tapasztalható egyéni különbségek a fejlődés termé- 

szetes velejárói. Serdülőkori problémák, 

rendellenessé- 

gek megbeszélése. 

 

Év végi követelmények 

A 8. évfolyam végén a tanuló: 
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- ismerje az emberi test szerveződését, szervrendszereinek felépítését és működését, 

- tudja használni a megismerési algoritmusokat a szövetek, szervek jellemzésénél, 

- értse, és tudja példával illusztrálni a szövetek, szervek felépítésének és működésének 

oksági összefüggéseit, 

- ismerje és gyakorolja a mindennapokban a bőrápolás tudni és tennivalóit, 

- lássa az aktív mozgás egészség meghatározó szerepét. És ennek ismeretében alakítsa 

napi- rendjét, 

- ismerje az élelmiszerek, ételek táplálkozásbiológiai értékét, tudja használni a 

kalóriatábláza- tot, 

- hasznosítsa a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteit az élelmiszerek, ételek 

kiválasztá- sánál, megvásárlásánál, 

- gyakorolja a mindennapi életben az egészséges táplálkozás és légzés szokásrendszerét, 

- értse az érzékszervek működését, sajátítsa el védelmük tudni és tennivalóit, 

- ismerje a szabályozó szervrendszerek szerepét az életfolyamatok összehangolásában 

és a környezethez való alkalmazkodásban, 

- vállalja nemiségét és a hozzá kapcsolódó viselkedési formákat, 

- ismerje a nemi szervek kamaszkori változásait és a korán kezdett nemi élet veszélyeit, 

- lássa a nemi betegségek, az AIDS terjedésének veszélyét és következményeit, 

- ismerje a fogamzásgátlás formáit, az abortusz egészségi veszélyeit, 

- legyen képes az élvezeti szerek és a drogok kipróbálásának és használatának elutasítására, 

- ismerje fel a szervezetében bekövetkező elváltozásokat, az orvoshoz fordulás 

szükségességét és az orvosi utasítások betartásának fontosságát, 

- sajátítsa el a betegápolás és elsősegélynyújtás elemi ismereteit, 

- rendelkezzen az önálló ismeretszerzés közvetett és közvetlen módszereinek 

ismeretével és gyakorlatával. 

 

Kimeneti követelmények a 8. évfolyam végén 

A tanuló: 

- ismerje az éghajlati övezetek életközösségeinek földrajzi helyét, életfeltételeit, 

legjellemzőbb élőlényeit, 

- tudja használni a szaknyelvet és a megismerési algoritmusokat az élőhelyek, az 

élőlények, és az élőlénycsoportok jellemzésénél, 

- értse az ökológiai rendszerek szerkezetét, változásait, szabályozó folyamatait, 

- ismerje a növények és az állatok testszerveződését, szerveinek, szervrendszereinek 

felépítését és működését, 

- lássa az élőlények testszerveződésében a rész-egész viszonyát, életfolyamataik 

visszafordít- hatatlanságát, 

- tudja példákkal illusztrálni a környezet - életmód - szervezet, valamint a szervek 

felépítése és működése közti ok-okozati összefüggéseket, 

- lássa az autotróf anyagcsere szerepét a földi éltben, 
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- ismerje fel az élőlények fejlettségbeli különbségében az élővilág evolúcióját, 

- legyen képes a megismert élőlények rendszerezésére, 

- lássa a bioszféra veszélyeztetettségét, és védelmének fontosságát, 

- ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait, 

- lássa az építő és lebontó anyagcsere elválaszthatatlanságát, arányaik meghatározó 

szerepét a szervezet állapotában, 

- értse az érzékszervek és a szabályozó szervrendszerek szerepét a környezethez való 

alkalmazkodásban és a szervezet életfolyamatainak összehangolásában, 

- tudja, hogy a környezet, az életvitel és a szervezet egészségi állapota szorosan 

összefügg, te- gyen meg mindent jobbításuk érdekében, 

- sajátítsa el a személyi higiéné és az egészséges életvitel szokásrendszerét, 

- tudatosan állítsa össze mozgástervét, étrendjét, napirendjét, és válassza ki ruháit, lábbelijét, 

- hasznosítsa biológiai és egészségtani ismereteit családja, baráti köre egészséges 

életvitelének jobbítására, 

- segítőkész magatartással járuljon hozzá a mozgásukban korlátozottak, sérültek 

konfliktus- mentes életviteléhez, 

- vállalja nemiségét és a hozzá tartozó viselkedésformát, társadalmi szerepet, 

- lássa korán kezdett nemi élet, a nemi betegségek, az AIDS és az abortusz veszélyeit, 

töreked- jen elkerülésükre, 

- ismerje fel a felelősségvállalás fontosságát családi, baráti és párkapcsolatban, 

- tudja, hogy a biológiai érettség nem azonos a lelki és a társadalmi érettséggel, 

- utasítsa el az élvezeti szerek és a drogok használatát, 

- tekintse egészségének, becsületének megőrzését és tudásának permanens fejlesztését 

élete legfontosabb feladatainak, 

- tudjon különböző információhordozókból önállóan ismereteket gyűjteni, és azok alapján 

váz- latot, jegyzőkönyvet, kiselőadást készíteni, 

- rendelkezzen a közvetlen és közvetett megismerés módszereinek ismeretével és 

gyakorlatá- val, 

- sajátítsa el az egyéni és társas tanulás technikáit. 
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10.Kémia 
 

A kémia tanításának célja és feladatai 

 

A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai 

műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált emberét képessé teszi arra, hogy 

a környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében felhasználásra kerülő anyagok 

kémiai tulajdonságait, hatásait, a kémiai jelenségeket és azok összefüggéseit, törvényeit megértse, 

és segíti őt az anyagok tudatos felhasználásában. Az anyag sokféleségének bemutatása mellett e 

sokféleség osztályozásával meg kell mutatni, hogy az néhány egyszerű elv alapján jól megérthető 

és kezelhető. A továbbfejleszthető ismeretanyag és a szemléletmód járuljon hozzá a tanulók 

egységes természet- és társadalomképének formálásához, egyéni képességeik felismeréséhez és 

fejlesztéséhez, a természettudományok iránti érdeklődés és az önművelés iránti igény 

felkeltéséhez. A tanulók tudjanak ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet 

jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése, mérése, vizsgálata és értelmezése, illetve az 

ismeretterjesztő irodalom, a könyvtár és az elektronikus információhordozók révén. Legyenek 

képesek a természettudományok körébe tartozó különböző problémák felismerésére. A kémia 

tanulása alakítson ki felelősségteljes tudást az élő környezet megóvása és az egészséges életmód 

megvalósítása érdekében. 

A kémiai tananyag a lehetőségek maximális felhasználásával kapcsolódik több más 

műveltségterülethez, azokkal együttműködve tekinthetik át az embernek, az általa létrehozott 

társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásait. A kémia műveltségi 
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terület keretei között folyó nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően 

formálja a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. Az informatika tárgyban 

elsajátított képességek, készségek gyakoroltatása, továbbfejlesztése során alapvető önművelési, 

ismeretszerzési technikákat gyakorolhatnak a diákok. A kémiai eljárások, valamint az egyes 

elemek, vegyületek, módszerek felfedezésének történetével, neves kémikusok tevékenységének 

tanításával az a cél, hogy kialakuljon a tanulókban a kémia kultúrtörténeti szemlélete. 

A kémiaoktatás feladata, hogy nyújtson maradandó és hasznosítható tudást, komplex 

természetbarát szemléletet, biztosítson olyan kémiai alapműveltséget, amely alkalmas a 

szakirányú képzés megalapozására. 

A kémia, mint belépő természettudományos tantárgy, kiváló megvalósítási terepe annak, hogy a 

diákok az élet minden területén jól használható módot alakítsanak ki. Kísérletei révén a tények 

tiszteletére, elfogadására nevel.
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Tanulmányaik során a tanulók legtöbbször tapasztalatokból, megfigyelésekből, kísérletek- ből 

indulnak ki, ezekből vonnak le következtetéseket, majd kutatják az anyag viselkedésének okait. 

A tapasztalatok sarkallhatják a miértek keresésére. A tudományos megismerés egyes formáinak 

alkalmazásával egyre önállóbban tudnak új ismereteket szerezni. Közben hasznos 

anyagismeretekhez jutnak, amelyeket a napi tevékenységeik során közvetlenül is alkalmazhatnak. 

A kémiával való ismerkedés közben olyan tapasztalatokon nyugvó, biztos anyagismereten alapuló 

tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a háztartási teendőkben), hanem 

életmentő is lehet számukra (például a szénmonoxid hatása). A természettudományos szemlélet 

birtokában a tanulók egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb 

környezetükre. Az így kialakuló látásmód védheti meg a jövő generációt az áltudományok 

különböző formáitól. 

A változatos témakörök inspirálhatják a tanulókat és a tanárokat is arra, hogy a tananyagot a 

legkülönbözőbb módokon közelítsék meg, problémákat vessenek fel, kutakodjanak, vitázzanak, 

és ehhez keressenek az interneten adatokat, információkat. Tervezzenek kísérleteket, tapasztalati 

tényekkel, érvekkel bizonyítsanak. Erősíti a motivációt, a tantárgyhoz való kötődést az is, ha a már 

meglévő infokommunikációs jártasságra (prezentációk készítése, azok megosztása közösségi 

oldalakon, tudásépítő platformokon) épít. A pályaválasztásukat segítheti a magyar vegyészek 

világhírű teljesítményével való találkozás is. 

A kerettanterv figyelembe veszi, hogy a tanulók eltérő képességekkel, érdeklődéssel, szociális és 

családi háttérrel rendelkeznek. Ezért több szinten közelíti meg a jelenségeket, így kapaszkodót 

adhat azoknak is, akik már nem találkoznak a kémiával, mint tantárggyal, ugyanakkor szilárd 

alapot biztosíthat azoknak, akik középiskolában folytatják tanulmányaikat. 

A kémiai jelenségek vizsgálata egyaránt igényel gyakorlati és elméleti készségeket, így a tantárgy 

kisebb-nagyobb sikerélményhez juttathat mindenkit, ami a hatékony tanulás egyik alapvető 

feltétele. 

A kémia az általános iskolában élményközpontúan, a diákok természetes kíváncsiságára építve 

jelenik meg. A diszciplináris tudás megszerzése mellett azonos súlyt kap a napi élettel és a 

környezettel, egyéb tanulmányaival való kapcsolat, továbbá azoknak az utaknak, módoknak a 

megtalálása, amelyekkel a kívánt információ, tudás birtokába juthat. 

Az elsődleges cél az érdeklődés felkeltése és szinten tartása a legkülönbözőbb interaktív 

módszerekkel (saját megfigyelésekkel, problémafelvető kísérletekkel). Az otthoni megfigyelések, 

mérések, kémhatás vizsgálatok, kutakodások még a kémia népszerűsítését is elősegíthetik. 

A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz alkalmazkodó módszerek alkalmazásával nemcsak 

kémiatudásra, anyagismeretre és szemléletre tesznek szert, hanem megőrizhetik nyitottságukat, 
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érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig az újabb ismeretek megszerzésének 

hajtóereje. 

 

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai 

A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza: 

– a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása, 

– a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése, 

– tájékozódás az élő és az élettelen természetről, 

– az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, 

– a környezetért érzett felelősségre nevelés, 

– a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a világhoz, 

– a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

– a harmonikusan fejlett ember formálása, 

– a pályaorientáció, 

– a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése, 

– döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, képesek a 

lakóhely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti adottságainak 

megismerése alapján véleményt formálni és cselekedni. 

A tanulók 

– megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus gondolkodás- 

módjának fejlesztése, 

– önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert 

tények, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására, 

ítéletalkotásra, 

– életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerésére, 

– legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, 

világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák 

meg, 

– ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat 

megoldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit, 

– tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket 

és folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat, 

– használjanak modelleket, 

– szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban, legyenek motiváltak az IKT- 

eszközök használatában, 

– legyenek képesek alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, 

adatkezelés) felhasználni a tanórai és az órán kívüli tevékenységek során, 

– ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik járuljanak 

hozzá személyiségük pozitív formálásához, 

– tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték, legyenek 

tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet 
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játszik a társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói 

egymásra épülő munkájának az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be 

a magyar tudósok, kutatók is. 

 

Kompetenciák 

A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia 

fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kom- petenciájának 

anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációkészségének fejlesztéséhez is. A kémiatörténet 

megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig 

a nemzeti öntudat erősítéséhez. A csoportmunkában végzett tevékenységek, a kooperatív oktatási 

módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. 

A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a tanulók megismerik a 

környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a 

veszélyhelyzetetek és a káros függőségek megelőzésével kapcsolatban is. A kialakuló 

természettudományos műveltségre alapozva fej- lődik médiatudatosságuk. 

 

Értékelés 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással 

való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a 

helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni 

és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, 

hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A 

hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, 

hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg 

vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Formái: 

– szóbeli felelet, 

– feladatlapok értékelése, 

– tesztek, dolgozatok osztályozása, 

– rajzok készítése, 

– modellek összeállítása, 

– számítási feladatok megoldása, 

– kísérleti tevékenység minősítése, 



 

339 

 

– kiselőadások tartása, 
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– munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal 

történő elismerése, 

– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, 

jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 

 

 

KÉMIA az általános iskolák 7–8. évfolyama számára 

 

Az általános tantervű általános iskolák számára készült kémia-kerettanterv tananyaga 

kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló, 

110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet alapján akkreditált gimnáziumi kerettanterv 9–12. 

évfolyamra előírt kémia tananyagával. 

A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden 

tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség 

része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

- az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és 

a belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

- az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat; 

- a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

- a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet 

szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által okozott 

károk minimalizálására; 

- a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből adódó 

környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek képesek. 

- Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és hatékony 

védelmet kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi elveket kell 

követni: 

- a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a tanórákon 

lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben is használható 

tudásra kell szert tenni; 

- a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni is 

kell a természettudományos vizsgálati módszereket. 
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- el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket; 

- el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

- meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen 

tapasztalatokat; 

- érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és 

módszereit; 

- érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti meg- 

jelenítése; 

- érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni; 

- minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a 

hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartási- 

konyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

- korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energia- gazdálkodási 

és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük; 

- a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású 

jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak tanulmányozására 

irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük. 

Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) köré 

csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása 

mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon: 

- forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

- az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét 

probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; 

- bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése. 

A Nemzeti alaptanterv által előírt projektek és tanulmányi kirándulások konkrét témájának és a 

megvalósítás módjának megválasztása a tanár feladata, de e tekintetben célszerű a 

természettudományos tárgyakat oktató tanároknak szorosan együttműködniük. Az ismétlés, 

rendszerezés és számonkérés időzítéséről és módjairól is a tanár dönt. 

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe 

szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános 

műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a más 

tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett kapcsolódási 

pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van szükség. 
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A kémia tantárgy az egyszerű számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia 

fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának, 

esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyelvi 

kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári 

kompetenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók 

erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti 

az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté 

válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában végzett tevékenységek és 

feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. A 

kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a 

fiatalok megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket 

sajátítanak el a veszélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével kapcsolatban. A kialakuló 

természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a médiatudatosságuk. Elvárható a 

felelősségvállalás önmagukért és másokért, amennyiben a tanulóknak egyre tudatosabban kell 

törekedniük a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének, gazdasági 

vonatkozásainak megismerésére, hogy felismerjék a kemofóbiát és az áltudományos nézeteket, 

továbbá ne váljanak félrevezetés, csalás áldozatává. A közoktatási kémiatanulmányok végére 

életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással 

történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni 

a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni 

és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, 

hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A 

hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, 

hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg 

vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) 

létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

 

A kémia tantárgy óraterve 
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A tanterv tartalmazza a kerettantervben megjelölt művelődési anyagot. Tartalmának 

elrendezésével, feldolgozásmódjával lehetővé kívánja tenni, hogy a tanulók életkori sajátosságait 

maximálisan figyelembe véve lehetővé váljék a továbbhaladás feltételeinek biztosítása. 

A jelen kerettanterv a 7. – 8. évfolyamra előírt 108 kémiaóra 90 % - ának megfelelő (azaz 97 

órányi) tananyagot jelöl ki, míg 11 kémiaóra tananyaga szabadon tervezhető. 

 

 

 

A kémia tantárgy óraterve 

 
7. 

évf. 

8. 

évf. 

Heti óraszám: 1

,

5 

1

,

5 

Évfolyamok 

óraszáma: 

5

4 

5

4 

 

 

7.évfolyam 

 

 

 
Tematikai 

egység 

Órakere

t 

1

. 
A kémia tárgya, kémiai kísérletek 

 

4 óra 

 

2

. 
Részecskék, halmazok, változások, keverékek 

 

16 óra 

 

3

. 
A részecskék szerkezete, tulajdonságai, vegyülettípusok 

 

20 óra 

 

4

. 
A kémiai reakciók típusai 

 

14 óra 

 

 
Összesen: 54 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység 

 

A kémia tárgya, kémiai kísérletek 
Órake

ret 4 
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óra 

Előzetes tudás Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, 

hőmérsékletmérés. 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, 

alapvető módszereinek és szerepének megértése. A kémia 

kikerülhetetlenségének bemutatása a mai világban. A kémiai 

kísérletezés bemutatása, megszerettetése, a kísérletek tervezése, 

a tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A biztonságos 

laboratóriumi 

eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak kialakítása. A veszélyességi 

jelek felismerésének és a balesetvédelem szabályai 

alkalmazásának készségszintű elsajátítása. 

 

 

 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

alkalmazások) 

 

Fejlesztési 

követelmények/ 

módszertani ajánlások 

 

Kapcsolódási 

pontok 

A kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége 

az ókortól a mai társadalomig. 

A kémia szerepe a mindennapi 

életünkben. A kémia 

felosztása, főbb területei. 

 

Kémiai kísérletek 

A kísérletek célja, tervezése, 

rögzítése, tapasztalatok és 

következtetések. A 

kísérletezés közben 

betartandó szabályok. 

Azonnali tennivalók baleset 

esetén. 

 

Laboratóriumi 

eszközök, vegyszerek 

Alapvető laboratóriumi 

eszközök. Szilárd, folyadék- 

és gáz halmazállapotú 

A kémia tárgyának és a 

kémia kísérletes jellegének 

ismerete, a kísérletezés 

szabályainak 

megértése. Egyszerű 

kísérletek szabályos és 

biztonságos végrehajtása. 

Baleseti szituációs játékok. 

Kísérletek rögzítése a 

füzetben. Vegyszerek 

tulajdonságainak 

megfigyelése, érzékszervek 

szerepe: szín, szag 

(kézlegyezéssel), pl. 

szalmiákszesz, oldószerek, 

kristályos anyagok. 

Jelölések felismerése a 

csomagolásokon, 

szállítóeszközökön. A 

laboratóriumi 

eszközök kipróbálása 

Biológia-

egészségtan: 

ízlelés, 

szaglás, 

tapintás, 

látás. 

 

Fizika: a fehér 

fény színekre 

bontása, a látás 

fizikai alapjai. 
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vegyszerek 

tárolása. Vegyszerek 

egyszerű 

feladatokkal, pl. 

térfogatmérés főzőpohárral, 

mérőhengerrel, 

indikátoros híg lúgoldat híg 

veszélyességének jelölése. savval, majd lúggal 

való elegyítése a 

színváltozás 

bemutatására. Laboratóriumi 

eszközök csoportosítása a 

környezettel való 

anyagátmenet 

szempontjából. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi 

eszköz, kísérlet. 

 

 

Tematikai egység 

 

Részecskék, halmazok, változások, keverékek 
Órake

ret 16 

óra 

Előzetes tudás Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, 

halmazállapotok, halmazállapot-változások. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem 

fogalmak kialakulásának bemutatásán keresztül. A 

részecskeszemlélet és a 

daltoni atomelmélet megértése. Az elemek, vegyületek, 

molekulák vegyjelekkel és összegképlettel való jelölésének 

elsajátítása. Az 

állapotjelzők, a halmazállapotok és az azokat összekapcsoló 

fizikai változások értelmezése. A fizikai és kémiai változások 

megkülönböztetése. A változások hőtani jellemzőinek megértése. 

A kémiai változások leírása szóegyenletekkel. Az 

anyagmegmaradás 

törvényének elfogadása és ennek alapján vegyjelekkel írt 

reakcióegyenletek rendezése. A keverékek és a vegyületek 

közötti különbség megértése. A komponens fogalmának 

megértése és 

alkalmazása. A keverékek típusainak ismerete és alkalmazása 

konkrét példákra, különösen az elegyekre és az oldatokra 

vonatkozóan. Az összetétel megadási módjainak ismerete és 

alkalmazása. Keverékek 

szétválasztásának kísérleti úton való elsajátítása. 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

Fejlesztési 

követelmények/ 

módszertani ajánlások 

 

Kapcsolódási 

pontok 

alkalmazások)   

Részecskeszemlélet a 

kémiában Az atom szó eredete 

és a daltoni atommodell. Az 

egyedi részecskék 

láthatatlansága, 

modern műszerekkel való 

érzékelhetőségük. A 

részecskék méretének és 

számának 

szemléletes tárgyalása. 

 

Elemek, vegyületek 

A kémiailag tiszta anyag 

fogalma. 

Azonos/különböző 

atomokból álló kémiailag 

tiszta anyagok: 

elemek/vegyületek. Az elemek 

A részecskeszemlélet 

elsajátítása. Képletek 

szerkesztése. 

Diffúziós kísérletek: pl. 

szagok, illatok terjedése a 

levegőben, színes kristályos 

anyag oldódása vízben. 

A vegyjelek gyakorlása az 

eddig megismert elemeken, 

újabb 

elemek bevezetése, pl. az 

ókor hét féme, érdekes 

elemfelfedezések története. 

Az eddig megismert 

vegyületek vegyjelekkel 

való felírása, bemutatása. 

Egyszerű molekulák 

Biológia-

egészségtan: emberi 

testhőmérséklet 

szabályozása, 

légkör, 

talaj és 

termőképessége. 

 

Fizika: tömeg, 

térfogat, 

sűrűség, 

energia, 

halmazállapotok 

jellemzése, 

egyensúlyi állapotra 

törekvés, 

termikus 
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jelölése vegyjelekkel 

(Berzelius). Több azonos 

atomból álló részecskék 

képlete. Vegyületek jelölése 

képletekkel. A mennyiségi 

viszony és az alsó index 

jelentése. 

 

Molekulák 

A molekula, mint atomokból 

álló önálló részecske. A 

molekulákat összetartó erők 

(részletek 

nélkül). 

szemléltetése modellekkel 

vagy számítógépes grafika 

segítségével. 

Molekulamodellek építése. 

Műszeres felvételek 

molekulákról. 

egyensúly, 

olvadáspont, 

forráspont, 

hőmérséklet, 

nyomás, 

mágnesesség, 

hőmérséklet 

mérése, sűrűség 

mérése és 

mértékegysége, 

testek úszása, 

légnyomás 

mérése, 

tömegmérés, 

térfogatmérés. 

 

Földrajz: 

vizek, 

talajtípusok. 

 

Matematika: 

százalékszámít

ás. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

őskorban, ókorban 

ismert fémek. 

Halmazállapotok és a 

kapcsolódó fizikai 

változások A szilárd, a 

folyadék- és a 

gázhalmazállapotok jellemzése, 

a kapcsolódó fizikai változások. 

Olvadáspont, forráspont. A 

fázis fogalma. 

 

Kémiai változások 

(kémiai reakciók) 

Kémiai reakciók. A kémiai és 

a fizikai változások 

megkülönböztetése. Kiindulási 

A fizikai és a kémiai 

változások jellemzése, 

megkülönböztetésük. Egyszerű 

egyenletek felírása. 

M: Olvadás- és 

forráspont mérése. Jód 

szublimációja. 

Illékonyság szerves 

oldószereken bemutatva, pl. 

etanol. Kétfázisú rendszerek 

bemutatása: jég és 

más anyag olvadása, a szilárd 

és a folyadékfázisok sűrűsége. 

Pl. vaspor és kénpor 

keverékének szétválasztása 

mágnessel, illetve 

összeolvasztása. 
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anyag, termék. 

Egyesülés 

Egyesülés fogalma, példák. 

 

Bomlás 

Bomlás fogalma, példák. 

 

 

Hőtermelő és 

hőelnyelő változások 

A változásokat kísérő 

hő. Hőtermelő és 

hőelnyelő folyamatok a 

rendszer és a környezet 

szempontjából. 

 

Az egyesülés, bomlás 

ismerete, ezekkel kapcsolatos 

kísérletek szabályos és 

biztonságos végrehajtása. 

Pl. hidrogén égése, alumínium 

és jód reakciója. 

Pl. mészkő, cukor, 

kálium- permanganát, 

vas-oxalát hőbomlása, 

vízbontás. 

Égés bemutatása. Hőelnyelő 

változások bemutatása 

hőmérséklet mérése mellett, 

pl. oldószer párolgása, 

hőelnyelő 

oldódás. Információk a 

párolgás szerepéről az emberi 

test hőszabályozásában. 

 

Komponens 

Komponens (összetevő), a 

komponensek száma. A 

komponensek változó 

aránya. 

 

Elegyek és összetételük 

Gáz- és 

folyadékelegyek. 

Elegyek összetétele: 

tömegszázalék, 

térfogatszázalék. 

Tömegmérés, térfogatmérés. 

A teljes tömeg egyenlő az 

összetevők tömegének 

összegével, térfogat esetén 

ez nem mindig igaz. 

 

Oldatok 

Oldhatóság. Telített oldat. 

Az oldhatóság változása a 

hőmérséklettel. Rosszul 

oldódó anyagok. A „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv. 

Elegyek és oldatok 

összetételének értelmezése. 

Összetételre vonatkozó 

számítási feladatok megoldása. 

Többfázisú keverékek 

előállítása: pl. 

porkeverékek, nem 

elegyedő folyadékok, 

korlátozottan oldódó 

anyagok. Szörp, ecetes víz, 

víz-alkohol elegy készítése. 

Egyszerű számítási 

feladatok tömeg- és 

térfogatszázalékra, pl. 

üdítőital cukortartalmának, 

ételecet ecetsavtartalmának, 

bor 

alkoholtartalmának 

számolása. Adott 

tömegszázalékú vizes 

oldatok készítése pl. 

cukorból, illetve 

konyhasóból. Anyagok 

oldása vízben és étolajban. 
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Információk gázok 

oldódásának hőmérséklet- és 

nyomásfüggéséről példákkal 

(pl. 
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 keszonbetegség, 

magashegyi kisebb 

légnyomás 

következményei). 

 

Keverékek 

komponenseinek 

szétválasztása 

Oldás, kristályosítás, 

ülepítés, dekantálás, szűrés, 

bepárlás, mágneses 

elválasztás, 

desztilláció, adszorpció. 

 

A levegő, mint gázelegy 

A levegő 

térfogatszázalékos 

összetétele. 

 

Néhány vizes oldat 

Édesvíz, tengervíz 

(sótartalma 

tömegszázalékban), 

vérplazma (oldott anyagai). 

 

Szilárd keverékek 

Szilárd keverék (pl. só és 

homok, vas és kénpor, sütőpor, 

bauxit, gránit, talaj). 

Keverékek szétválasztásának 

gyakorlása. Kísérletek 

szabályos és biztonságos 

végrehajtása. 

Egyszerű elválasztási 

feladatok megtervezése 

és/vagy 

kivitelezése, pl. vas- és 

alumíniumpor 

szétválasztása mágnessel, 

színes filctoll 

festékanyagainak 

szétválasztása 

papírkromatográfiával. 

Információk a desztillációról 

és az adszorpcióról: pl. 

pálinkafőzés, 

kőolajfinomítás, a Telkes-féle 

– tengervízből 

ivóvizet készítő – labda, 

orvosi szén, dezodorok, 

szilikagél. 

Információk a 

levegő 

komponenseinek 

szétválasztásáról. 

Sós homokból só kioldása, 

majd bepárlás után 

kristályosítása. 

Információk az étkezési 

só tengervízből történő 

előállításáról. 

Valamilyen szilárd 

keverék komponenseinek 

vizsgálata, kimutatása. 
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Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, 

vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, 

egyesülés, bomlás, hőtermelő és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, 

keverék, 

komponens, elegy, oldat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 

 

Tematikai 

egység 
A részecskék szerkezete és 

tulajdonságai, 

Óraker

et 

 vegyülettípusok 20 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a 

vegyértékelektronok számának, illetve a periódusos rendszernek 

az ismeretében. Az anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro- 

állandónak a megértése. Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és 

fémes kötés értelmezése a nemesgáz-elektronszerkezetre való 

törekvés 

elmélete alapján. Az ismert anyagok besorolása legfontosabb 

vegyülettípusokba. 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

alkalmazások) 

 

Fejlesztési 

követelmények/ 

módszertani ajánlások 

 

Kapcsolódási 

pontok 
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Az atom felépítése 

Atommodellek a Bohr-

modellig. Atommag és 

elektronok. 

Elektronok felosztása törzs- 

és vegyértékelektronokra. 

Vegyértékelektronok jelölése 

a vegyjel mellett pontokkal, 

elektronpár esetén vonallal. 

 

A periódusos rendszer 

Története 

(Mengyelejev), 

felépítése. A 

vegyértékelektronok száma és 

a kémiai tulajdonságok 

összefüggése a periódusos 

rendszer 1., 2. és 13–18. 

(régebben főcsoportoknak 

nevezett) csoportjaiban. 

Fémek, nemfémek, félfémek 

elhelyezkedése a 

periódusos rendszerben. 

Magyar 

vonatkozású elemek 

(Müller Ferenc, Hevesy 

György). 

Nemesgázok elektronszerkezete. 

A periódusos 

rendszer szerepének 

és az 

anyagmennyiség fogalmának 

a megértése. Képletek 

szerkesztése, 

anyagmennyiségre vonatkozó 

számítási feladatok 

megoldása. 

Vegyértékelektronok 

jelölésének gyakorlása. 

Információ a nemesgázok 

kémiai viselkedéséről. 

Az elemek moláris 

tömegének megadása a 

periódusos rendszerből 

leolvasott 

atomtömegek alapján. 

Vegyületek moláris 

tömegének kiszámítása az 

elemek moláris 

tömegéből. A kiindulási 

anyagok és a reakciótermékek 

anyagmennyiségeire és 

tömegeire vonatkozó 

egyszerű számítási feladatok. 

A 6·1023 db részecskeszám 

nagyságának érzékeltetése 

Fizika: tömeg, töltés, 

áramvezetés, 

természet 

méretviszonyai, 

atomi méretek. 
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Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma 

és mértékegysége. Avogadro- 

állandó. Atomtömeg, 

moláris tömeg és 

mértékegysége, 

kapcsolata a fizikában 

megismert 

tömeg mértékegységével. 

szemléletes hasonlatokkal.  

Egyszerű ionok képződése 

A nemesgáz-

elektronszerkezet elérése 

elektronok leadásával, 

illetve felvételével: kation, 

illetve anion képződése. Ionos 

kötés. 

Ionos vegyületek 

képletének jelentése. 

 

Kovalens kötés 

A nemesgáz-

elektronszerkezet elérése az 

atomok közötti közös kötő 

elektronpár létrehozásával. 

Egyszeres és többszörös 

kovalens kötés. Kötő és 

nemkötő elektronpárok, 

jelölésük vonallal. Molekulák és 

összetett ionok kialakulása. 

 

Fémes kötés 

Fémek és 

nemfémek 

megkülönböztetés

e 

tulajdonságaik alapján. Fémek 

jellemző tulajdonságai. A 

fémes kötés, az áramvezetés 

értelmezése az atomok 

közös, könnyen elmozduló 

Az ionos, kovalens és fémes 

kötés ismerete, valamint a 

köztük levő különbség 

megértése. 

Képletek szerkesztése. 

Egyszerű molekulák 

szerkezetének felírása az 

atomok vegyérték- 

elektronszerkezetének 

ismeretében az oktett-elv 

felhasználásával. 

Összetételre vonatkozó 

számítási feladatok 

megoldása. 

Ionos vegyületek képletének 

szerkesztése. Ionos 

vegyületek tömegszázalékos 

összetételének kiszámítása. 

Molekulák elektronszerkezeti 

képlettel való ábrázolása, kötő 

és nemkötő elektronpárok 

feltüntetésével. Példák 

összetett ionokra, 

elnevezésükre. 

Összetett ionok 

keletkezésével járó 

kísérletek, pl. alkáli- és 

alkáliföldfémek reakciója 

vízzel. Kísérletek fémekkel, pl. 

fémek megmunkálhatósága, 

alumínium vagy vaspor 
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elektronjai alapján. 

Könnyűfémek, 

nehézfémek, ötvözetek. 

égetése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos 

rendszer, anyagmennyiség, ion, ionos, kovalens és fémes 

kötés, só. 

 

 

Tematikai egység 

 

A kémiai reakciók típusai 
Órake

ret 14 

óra 

Előzetes tudás Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, 

fegyelmezett és biztonságos kísérletezési képesség. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű 

reakcióegyenletek rendezésének elsajátítása. A reakciók 

összekötése hétköznapi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, 

robbanás, tűzoltás, korrózió, megfordítható folyamat, sav, lúg. Az 

ismert folyamatok 

általánosítása (pl. égés, mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési 

reakciói), ennek alkalmazása kísérletekben. 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

alkalmazások) 

 

Fejlesztési 

követelmények/ 

módszertani ajánlások 

 

Kapcsolódási 

pontok 
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Az anyagmegmaradás törvénye 

A kémiai változások leírása 

szóegyenletekkel, kémiai 

jelekkel (vegyjelekkel, 

képletekkel). Mennyiségi 

viszonyok figyelembevétele 

az egyenletek két oldalán. Az 

anyagmegmaradás törvénye 

 

Gyors égés, lassú égés, 

oxidáció, redukció 

Az égés, mint oxigénnel 

történő kémiai reakció. 

Robbanás. 

Tökéletes égés, nem 

tökéletes égés és feltételei. 

Rozsdásodás. 

Korrózió. Az oxidáció, mint 

oxigénfelvétel. A redukció, 

mint oxigénleadás. A redukció 

ipari 

jelentősége. A CO-mérgezés 

és elkerülhetősége, a CO-

jelzők fontossága. Tűzoltás, 

felelős 

Az anyagmegmaradás 

törvényének tömegméréssel 

való demonstrálása, pl. színes 

csapadékképződési 

reakciókban. 

Egyszerű számítási feladatok 

az anyagmegmaradás 

(tömegmegmaradá

s) felhasználásával. 

Az egyesülés, bomlás, égés, 

oxidáció, redukció ismerete, 

ezekkel kapcsolatos 

egyenletek rendezése, 

kísérletek szabályos és 

biztonságos végrehajtása. 

Pl. szén, faszén, metán (vagy 

más szénhidrogén) égésének 

vizsgálata. Égéstermékek 

kimutatása. Annak 

bizonyítása, hogy oxigénben 

gyorsabb az égés. Robbanás 

bemutatása, pl. alkohol 

gőzével telített PET- 

palack tartalmának 

meggyújtása. 

Biológia-egészségtan: 

anyagcsere. 

 

Fizika: hő. 

viselkedés tűz esetén. Savval tisztított, tisztítatlan és 

olajos szög vízben való 

rozsdásodásának vizsgálata. 

Az élő szervezetekben 

végbemenő anyagcsere-

folyamatok során keletkező 

CO2-gáz kimutatása 

indikátoros meszes vízzel. 

Termitreakció. 

Levegőszabályozás 

gyakorlása Bunsen- vagy más 

gázégőnél: kormozó és 

szúróláng. Izzó faszén, 

illetve víz tetején égő benzin 

eloltása, értelmezése az égés 

feltételeivel. 

Reakcióegyenletek írásának 

gyakorlása. 
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Oldatok kémhatása, savak, 

lúgok Savak és lúgok, 

disszociációjuk vizes oldatban, 

Arrhenius-féle sav-bázis 

elmélet. pH-skála, a pH mint a 

savasság és lúgosság 

mértékét kifejező 

számérték. Indikátorok. 

 

Kísérletek savakkal és lúgokkal 

Savak és lúgok alapvető 

reakciói. 

 

Közömbösítési reakció, 

sók képződése 

Közömbösítés fogalma, 

példák sókra. 

Savak, lúgok és a sav-bázis 

reakcióik ismerete, ezekkel 

kapcsolatos egyenletek 

rendezése, kísérletek 

szabályos és biztonságos 

végrehajtása. 

Háztartási anyagok 

kémhatásának vizsgálata 

többféle indikátor segítségével. 

Növényi alapanyagú indikátor 

készítése. 

Kísérletek savakkal (pl. 

sósavval, ecettel) és pl. fémmel, 

mészkővel, tojáshéjjal, 

vízkővel. Információk arról, 

hogy a sav roncsolja a fogat. 

Kísérletek szénsavval, a 

szénsav bomlékonysága. 

Megfordítható reakciók 

szemléltetése. Víz pH- jának 

meghatározása állott és 

frissen forralt víz esetén. 

Kísérletek lúgokkal, pl. 

NaOH- 

oldat pH-jának vizsgálata. 

Annak óvatos bemutatása, hogy 

mit tesz a 0,1 mol/dm3-es 

NaOH-oldat a bőrrel. 

Különböző töménységű 
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 savoldatok és 

lúgoldatok összeöntése 

indikátor 

jelenlétében, a keletkező 

oldat kémhatásának és pH-

értékének vizsgálata. 

Reakcióegyenletek írásának 

gyakorlása. 

Egyszerű számítási feladatok 

közömbösítéshez 

szükséges 

oldatmennyiségekre. 

 

A kémiai reakciók egy 

általános sémája 

− nemfémes elem 

égése (oxidáció, 

redukció) → 

égéstermék: nemfém-oxid 

→ nemfém-oxid reakciója 

vízzel 

→ savoldat (savas 
kémhatás) 

− fémes elem égése 

(oxidáció, redukció) → 

égéstermék: fém-oxid → 

fém-oxid reakciója vízzel 

→ lúgoldat (lúgos 

kémhatás) 

− savoldat és lúgoldat 

összeöntése 

(közömbösítési reakció) 

→ sóoldat (ionvegyület, 

amely vízben jól oldódik, 

vagy csapadékként 

kiválik). 

− kémiai reakciók 

sebességének változása 

a hőmérséklettel 

(melegítés, 

hűtés). 

Az általánosítás 

képességének fejlesztése 

típusreakciók 

segítségével. 

Kalcium égetése, az 

égésterméket vízbe helyezve 

az oldat kémhatásának 

vizsgálata. 

Kémcsőben lévő, indikátort 

is tartalmazó, kevés NaOH- 

oldathoz sósav adagolása az 

indikátor színének 

megváltozásáig, oldat 

bepárlása. Szódavíz (szénsavas 

ásványvíz) és meszes víz 

összeöntése 

indikátor jelenlétében. 
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Kulcsfogalma

fogalmak 

Gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, közömbösítés. 
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8.évfolyam 

 

 

 
Tematikai 

egység 

Órakeret 

1

. 

Élelmiszerek és az egészséges életmód 13 óra 

2

. 

Kémia a természetben 12 óra 

3

. 

Kémia az iparban 15 óra 

4

. 

Kémia a háztartásban 14 óra 

 
Összesen: 54 óra 

 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Élelmiszerek és az egészséges életmód 
Óraker

et 13 

óra 

 

Előzetes tudás 
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai 

reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert 

anyagok besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. 

Információkeresés az 

élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A mindennapi életben 

előforduló, a konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek 

tervezése, illetve elvégzése. Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire 

kémiai reakciókat jelent. Az egészséges táplálkozással kapcsolatban 

a 

kvalitatív és a kvantitatív szemlélet elsajátítása. A tápanyagok 

összetételére és energiaértékére vonatkozó számítások 

készségszintű elsajátítása. Az objektív tájékoztatás és az elriasztó 

hatású kísérletek 

eredményeként elutasító attitűd kialakulása a 

szenvedélybetegségekkel 

szemben. 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

 

Fejlesztési 

követelmények/ 

módszertani ajánlások 

 

Kapcsolódási 

pontok 
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alkalmazások) 

Szerves vegyületek 

Szerves és szervetlen 

anyagok megkülönböztetése. 

 

Szénhidrátok 

Elemi összetétel és az 

elemek aránya. A „hidrát” 

elnevezés 

tudománytörténeti magyarázata. 

Egyszerű és összetett 

szénhidrátok. 

Szőlőcukor (glükóz, 

C6H12O6), 

gyümölcscukor 

(fruktóz), 

tejcukor (laktóz), répacukor 

(szacharóz). Biológiai 

szerepük. Méz, kristálycukor, 

porcukor. 

Mesterséges 

édesítőszerek. Keményítő 

és tulajdonságai, növényi 

tartalék-tápanyag. 

Cellulóz és tulajdonságai, 

növényi rostanyag. 

 

Fehérjék 

Elemi összetétel. 20-

féle alapvegyületből 

felépülő 

óriásmolekulák. 

Biológiai szerepük 

(enzimek és 

vázfehérjék). 

Fehérjetartalmú 

élelmiszerek. 

 

Zsírok, olajok 

Elemi összetételük. 

Megkülönböztetésü

Az élelmiszerek legfőbb 

összetevőinek, mint 

szerves vegyületeknek az 

ismerete és csoportosítása. 

Tömény kénsav (erélyes 

vízelvonó szer) és 

kristálycukor reakciója. 

Keményítő kimutatása jóddal 

élelmiszerekben. Csiriz 

készítése. Karamellizáció. 

Tojásfehérje kicsapása 

magasabb hőmérsékleten, 

illetve sóval. 

Oldékonysági vizsgálatok, 

pl. étolaj vízben való oldása 

tojássárgája segítségével, 

majonézkészítés. Információk 

a margarinról, 

szappanfőzésről. 

Alkoholok párolgásának 

bemutatása. Információk 

mérgezési esetekről. 

Ecetsav kémhatásának 

vizsgálata, 

háztartásban előforduló 

további szerves savak 

bemutatása. 

Biológia-

egészségtan: az 

élőlényeket felépítő 

főbb szerves és 

szervetlen anyagok, 

anyagcsere- 

folyamatok, 

tápanyag. 

 

Fizika: a 

táplálékok 

energiatartalma. 
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k. 

Tulajdonságaik. Étolaj és 

sertészsír, 

koleszterintartalom, avasodás, 

kémiailag nem tiszta 

anyagok, lágyulás. 

Alkoholok és szerves savak 

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. 

A glikol, a denaturált szesz és a 

metanol erősen mérgező hatása. 

Ecetesedés. Ecetsav. 

  

Az egészséges táplálkozás 

Élelmiszerek összetétele, 

az összetétellel 

kapcsolatos 

táblázatok értelmezése, 

ásványi sók és nyomelemek. 

Energiatartalom, 

táblázatok értelmezése, 

használata. 

Sportolók, diétázók, 

fogyókúrázók táplálkozása. 

Zsír- és vízoldható vitaminok, a 

C- vitamin. Tartósítószerek. 

 

Szenvedélybetegségek 

Függőség. Dohányzás, nikotin. 

Kátrány és más rákkeltő 

anyagok, kapcsolatuk a tüdő 

betegségeivel. Alkoholizmus és 

kapcsolata a máj betegségeivel. 

„Partidrogok”, 

egyéb kábítószerek. 

Az egészséges életmód 

kémiai szempontból való 

áttekintése, egészségtudatos 

szemlélet kialakítása. 

Üdítőitalok 

kémhatásának, 

összetételének vizsgálata 

a címke alapján. 

Információk Szent-

Györgyi Albert 

munkásságáról. 

Pl. elriasztó próbálkozás 

kátrányfoltok oldószer 

nélküli eltávolításával. 

Információk a drog- és 

alkoholfogyasztás, valamint 

a dohányzás 

veszélyeiről. Információk 

Kabay János munkásságáról. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, 

dohányzás, alkoholizmus, drog. 

 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Kémia a természetben 
Órake

ret 12 

óra 

Előzetes tudás A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett 

és biztonságos kísérletezés. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok 

kémiai tulajdonságai alapján. Szemléletformálás annak érdekében, 

hogy a 

tanuló majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán 

tanultakat a természeti környezetben előforduló anyagok 

tulajdonságainak értelmezéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek 

és folyamatok magyarázatához. A levegő- és a vízszennyezés 

esetében a szennyezők forrásainak és hatásainak összekapcsolása, 

továbbá azoknak a módszereknek, illetve attitűdnek az elsajátítása, 

amelyekkel az egyén csökkentheti a szennyezéshez való 

hozzájárulását. 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

alkalmazások) 

 

Fejlesztési 

követelmények/ 

módszertani ajánlások 

 

Kapcsolódási 

pontok 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása 

a csillagokban. 

 

Légköri gázok 

A légkör összetételének 

ismétlése (N2, O2, CO2, 

H2O, Ar). Tulajdonságaik, 

légzés, fotoszintézis, 

üvegházhatás, a CO2 

mérgező hatása. 

 

Levegőszennyezés 

Monitoring rendszerek, 

határértékek, riasztási értékek. 

Szmog. O3, SO2, NO, NO2, 

CO2, 

CO, szálló por (PM10). 

Tulajdonságaik. 

Forrásaik. Megelőzés, 

védekezés. 

Ózonpajzs. Az ózon 

mérgező hatása a légkör 

földfelszíni rétegében. A 

savas esőt okozó 

szennyezők áttekintése. 

A légköri gázok és a 

légszennyezés kémiai 

vonatkozásainak ismerete, 

megértése, 

környezettudatos szemlélet 

kialakítása. 

Hidrogén égése, 

durranógáz- próba. 

Annak kísérleti bemutatása, 

hogy az oxigén szükséges 

feltétele az égésnek. Lépcsős 

kísérlet gyertyasorral. 

Pl. esővíz pH-jának 

meghatározása. Szálló por 

kinyerése levegőből. 

Információk az elmúlt évtizedek 

levegővédelmi intézkedéseiről. 

Biológia-

egészségtan: 

szaglás, tapintás, 

látás, 

környezetszennyezé

s, levegő-, víz- és 

talajszennyez

és, 

fenntarthatós

ág. 

 

Fizika: 

Naprendszer, 

atommag, a 

természetkárosít

ás fajtáinak 

fizikai háttere, 

elektromos áram. 

 

Földrajz: 

ásványok, kőzetek, 

vizek, 

környezetkárosító 

anyagok és 

hatásaik. 
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Vizek 

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, 

esővíz, ásványvíz, 

gyógyvíz, szennyvíz, 

desztillált víz, 

ioncserélt víz, jég, hó. 

Összetételük, 

előfordulásuk, 

felhasználhatóságuk. A 

A vizek, ásványok és 

ércek kémiai 

összetételének 

áttekintése; a vízszennyezés 

kémiai vonatkozásainak 

ismerete, megértése, 

környezettudatos szemlélet 

kialakítása. 

Különböző vizek bepárlása, a 

 

természetes vizek mint 

élő rendszerek. 

 

Vízszennyezés 

A Föld vízkészletének 

terhelése kémiai szemmel. A 

természetes vizeket szennyező 

anyagok (nitrát-, 

foszfátszennyezés, 

olajszennyezés) és hatásuk az 

élővilágra. A 

szennyvíztisztítás 

lépései. A közműolló. 

Élővizeink és az ivóvízbázis 

védelme. 

 

Ásványok, ércek 

Az ásvány, a kőzet és az 

érc fogalma. 

Magyarországi 

hegységképző kőzetek főbb 

ásványai. Mészkő, dolomit, 

szilikátásványok. Barlang- 

és 

cseppkőképződés. Homok, 

kvarc. Agyag és égetése. 

Porózus anyagok. Kőszén, 

grafit, 

gyémánt. Szikes talajok. 

bepárlási maradék 

vizsgálata. Környezeti 

katasztrófák kémiai szemmel. 

Pl. ásvány- és 

kőzetgyűjtemény létrehozása. 

Ércek bemutatása. 

Kísérletek mészkővel, 

dolomittal és sziksóval, vizes 

oldataik 

kémhatása. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, 

érc, levegőszennyezés, vízszennyezés. 
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Tematikai 

egység 

 

Kémia az 

iparban 

Órake

ret 15 

óra 

Előzetes tudás A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók 

ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok 

kémiai átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet 

jutni, de az ezek előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is 

vannak. 

Néhány előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, 

valamint az előállított anyagok jellemzőinek, továbbá (lehetőleg 

aktuális vonatkozású) felhasználásainak magyarázata (pl. annak 

megértése, hogy a mész építőipari felhasználása kémiai 

szempontból körfolyamat). Az energiatermelés kémiai 

vonatkozásai esetében a környezetvédelmi, energiatakarékossági 

és a fenntarthatósági szempontok összekapcsolása a helyes 

viselkedésformákkal. 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

alkalmazások) 

 

Fejlesztési 

követelmények/ 

módszertani ajánlások 

 

Kapcsolódási 

pontok 
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A vegyész és a 

vegyészmérnök munkája az 

iparban, a vegyipari termékek 

jelenléte mindennapjainkban. 

A vegyipar és a kémiai kutatás 

modern, környezetbarát 

irányvonalai. 

 

Vas- és acélgyártás 

A vas és ötvözeteinek 

tulajdonságai. A vas- és 

acélgyártás folyamata röviden. 

A vashulladék szerepe. 

 

Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb 

lépései. A folyamat 

energiaköltsége és 

környezetterhelése. 

Újrahasznosítás. Az 

alumínium tulajdonságai. 

 

Üvegipar 

Homok, üveg. Az üveg 

tulajdonságai. Újrahasznosítás. 

 

Papírgyártás 

A folyamat néhány 

lépése. Fajlagos faigény. 

Újrahasznosítás. 

 

Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. 

A tágabban értelmezett 

vegyipar főbb ágainak, 

legfontosabb 

termékeinek és 

folyamatainak ismerete, 

megértése, 

környezettudatos szemlélet 

kialakítása. 

Információk a 

vegyipar 

jelentőségéről, a vas- 

és acélgyártásról. 

Alumínium oxidációja a 

védőréteg leoldása után. 

Felhevített üveg 

formázása. Információk 

az amorf szerkezetről és 

a hazai üveggyártásról. 

Információk a 

különféle felhasználási 

célú papírok 

előállításának 

környezetterhelő hatásáról. 

Információk a biopolimerek és 

a műanyagok szerkezetének 

hasonlóságáról, mint 

egységekből felépülő 

óriásmolekulákról. 

Információk a 

műanyagipar 

nyersanyagairól. 

Biológia-

egészségtan: 

fenntarthatóság, 

környezetszennyez

és, levegő-, víz- és 

talajszennyezés. 

 

Fizika: az 

energia 

fogalma, 

mértékegység

e, 

energiatermel

ési 

eljárások, 

hatásfok, a 

környezettudatos 

magatartás 

fizikai alapjai, 

energiatakarék

os eljárások, 

energiatermelés 

módjai, 

kockázatai, víz-, 

szél-, nap- és 

fosszilis 

energiák, 

atomenergia, a 

természetkárosít

ás fajtáinak 

fizikai háttere, 

elektromos áram. 

 

Földrajz: 

fenntarthatóság, 

környezetkárosító 

anyagok és 

hatásaik, 

energiahordozók, 

Műanyagok. Közös 

tulajdonságaik. 

 környezetkárosítás. 
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Energiaforrások kémiai 

szemmel Felosztásuk: fosszilis, 

megújuló, nukleáris; előnyeik és 

hátrányaik. Becsült készletek. 

Csoportosításuk a 

felhasználás szerint. 

Alternatív 

energiaforrások. 

 

Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének: metán, 

benzin, gázolaj. Kőolaj-

finomítás. A 

legfontosabb frakciók 

felhasználása. Kőszenek 

fajtái, széntartalmuk, 

fűtőértékük, koruk. 

Égéstermékeik. Az 

égéstermékek környezeti 

terhelésének csökkentése: 

porleválasztás, további 

oxidáció. Szabályozott égés, 

Lambda- szonda, katalizátor. 

 

Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A 

biomassza fő típusai energetikai 

szempontból. Összetételük, 

égéstermékeik. Elgázosítás, 

folyékony tüzelőanyag gyártása. 

A biomassza mint ipari 

alapanyag a fosszilis források 

helyettesítésére. 

Az energiaforrások 

áttekintése a kémia 

szempontjából, 

környezettudatos szemlélet 

kialakítása. 

Információk a kémiai 

szintézisek szerepéről az 

üzemanyagok 

előállításánál. 

Információk az egyén 

energiatudatos 

viselkedési 

lehetőségeiről, a hazai 

olajfinomításról és a 

megújuló energiaforrások 

magyarországi 

fölhasználásáról. 

Mész 

A mészalapú építkezés 

körfolyamata: 

mészégetés, 

mészoltás, karbonátosodás. 

A vegyületek tulajdonságai. 

Balesetvédelem. 

 

Gipsz és cement 

Információk a mész-, a gipsz- 

és a cementalapú építkezés 

során zajló kémiai reakciók 

szerepéről. A főbb lépések 

bemutatása, pl. a keletkező 

CO2-gáz kimutatása 

meszes vízzel, mészoltás 

kisebb mennyiségben. 

Információk a 

régi mészégetésről. 
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Kalcium-szulfát. Kristályvíz. 

Kristályos gipsz, égetett 

gipsz. Az égetett gipsz 

(modellgipsz) 

vízfelvétele, kötése. 

Cementalapú 

kötőanyagok, kötési 

idő, nedvesen tartás. 

  

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis 

energia, földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, 

kristályvíz. 

 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Kémia a háztartásban 
Óraker

et 14 

óra 

Előzetes tudás A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, 

kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos 

kísérletezés. 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb 

tulajdonságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti, 

szakszerű jellemzése. Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, 

a szabályok alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek 

során, a tiltott műveletek okainak megértése. A háztartási anyagok és 

vegyszerek szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű 

begyűjtési módjainak ismeretében ezek gyakorlati alkalmazása. A 

háztartásban előforduló anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos 

egyszerű, a hétköznapi életben is használható számolási 

feladatok megoldása. 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

alkalmazások) 

 

Fejlesztési 

követelmények/ 

módszertani ajánlások 

 

Kapcsolódási 

pontok 

Savak, lúgok és sók 

biztonságos használata 

Használatuk a háztartásban 

(veszélyességi jelek). 

Ajánlott védőfelszerelések. 

Maró anyagok. 

A háztartásban előforduló 

savak, lúgok és sók, valamint 

biztonságos 

használatuk 

módjainak 

elsajátítása. 

Biológia-

egészségtan: tudatos 

fogyasztói szokások, 

fenntarthatóság. 

 

Fizika: az energia 
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Pl. kénsavas ruhadarab 

szárítása, majd a szövet 

roncsolódása 

 

Savak 

Háztartási sósav. 

Akkumulátorsav. Ecet. 

Vízkőoldók: a mészkövet és 

a márványt károsítják. 

 

Lúgok 

Erős lúgok: zsíroldók, 

lefolyótisztítók. Erős és gyenge 

lúgokat tartalmazó 

tisztítószerek. 

 

Sók 

Konyhasó. Tulajdonságai. 

Felhasználása. 

Szódabikarbóna. 

Tulajdonságai. Felhasználása. 

A sütőpor összetétele: 

szódabikarbóna és sav 

keveréke, 

CO2-gáz keletkezése. 

nedvességre. Információk az 

élelmiszerekben használt 

gyenge savakról. 

Annak bizonyítása, hogy a 

tömény lúg és az étolaj 

reakciója során a zsíroldékony 

étolaj vízoldékonnyá alakul. 

Információk táplálékaink 

sótartalmáról és a túlzott 

sófogyasztás vérnyomásra 

gyakorolt hatásáról. Sütőpor 

és 

szódabikarbóna reakciója 

vízzel és ecettel. Információk 

a szódabikarbónával való 

gyomorsav-megkötésről. 

fogalma, 

mértékegysége

, elektromos 

áram. 
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Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

Hidrogén-peroxid. Hipó. 

Klórmész. Tulajdonságaik. 

A hipó (vagy klórmész) + 

sósav reakciójából mérgező 

Cl2-gáz keletkezik. A 

klórgáz 

tulajdonságai. A vízkőoldó és 

a klórtartalmú fehérítők, 

illetve fertőtlenítőszerek 

együttes használatának 

tilalma. 

 

Mosószerek, szappanok, a 

vizek keménysége 

Mosószerek és szappanok, 

mint kettős oldékonyságú 

részecskék. 

A szappanok, mosószerek 

mosóhatásának változása a 

vízkeménységtől függően. A 

víz keménységét okozó 

vegyületek. A vízlágyítás 

módjai, csapadékképzés, 

ioncsere. 

A háztatásban előforduló 

fertőtlenítő- és 

mosószerek, 

valamint biztonságos 

használatuk módjainak 

elsajátítása. A 

csomagolóanyagok áttekintése, 

a hulladékkezelés 

szempontjából 

is, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

M: H2O2 bomlása, O2-

gáz fejlődése. 

Információk a 

háztartási vegyszerek 

összetételéről. Semmelweis 

Ignác tudománytörténeti 

szerepe. 

Információk a kettős 

oldékonyságú 

részecskékről. Vízlágyítók 

és adagolásuk különbsége 

mosógép és 

mosogatógép esetében. 

Információk a foszfátos 

és foszfátmentes 

mosópor 

környezetkémiai 

vonatkozásairól. 

Alumínium oldása savban és 

Csomagolóanyagok 

és hulladékok 

kezelése 

A csomagolóanyagok 

áttekintése. Az üveg és a papír 

mint újrahasznosítható 

csomagolóanyag. Alufólia, 

aludoboz. Az előállítás 

energiaigénye. 

Műanyagok jelölése a 

termékeken. 

Élettartamuk. 

lúgban. Információk: mi 

miben tárolható, mi mosható 

mosogatógépben, mi 

melegíthető mikrohullámú 

melegítőben. 

Információk a 

csomagolóanyag

ok 

szükségességéről

, a 

környezettudatos 

viselkedésről. Műanyag 

égetése elrettentésként. 

Információk az iskola 
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környékén működő 

hulladékkezelési 

rendszerekről. 

Réz és nemesfémek 

A félnemesfémek és 

nemesfémek. A réz (vörösréz) 

és ötvözetei (sárgaréz, bronz). 

Tulajdonságaik. 

Tudománytörténeti 

érdekességek. Az ezüst és az 

arany ún. 

tisztaságának jelölése. 

Választóvíz, királyvíz. 

 

Permetezés, műtrágyák 

Réz-szulfát mint növényvédő 

szer. Szerves növényvédő 

szerek. 

Adagolás, lebomlás, 

várakozási idő. 

Óvintézkedések 

permetezéskor. A növények 

tápanyagigénye. Műtrágyák N-

, P-, K-tartalma, 

vízoldékonysága, ennek 

veszélyei. 

 

Az energia kémiai tárolása 

Energia tárolása kémiai 

(oxidáció-redukció) 

reakciókkal. Szárazelemek, 

akkumulátorok. Mérgező 

fémsók, vegyületek 

begyűjtése. 

Kémiai információk 

ismerete a háztartásban 

található néhány 

további anyagról, azok 

biztonságos és 

környezettudatos kezelése. A 

háztartásban 

előforduló kémiai jellegű 

számítások elvégzési 

módjának elsajátítása 

A rézgálic színe, számítási 

feladatok permetlé készítésére 

és műtrágya adagolására. 

Információk a 

valós 

műtrágyaigényről

. 

Információk a háztartásban 

használt szárazelemekről és 

akkumulátorokról. A 

közvetlen áramtermelés 

lehetősége 

tüzelőanyag-cellában: 

H2 oxidációja. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, 

vízkeménység, csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, 

nemesfém, permetezőszer, műtrágya, várakozási idő, 

adagolás, szárazelem, akkumulátor. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai 

és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, 

molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, 

oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati 

céljait, 

módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen 

és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok 

előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok 

biztonságos felhasználásának módjait. 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében 

fontos szerepet játszik. 

Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és 

a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű 

vegyületek 

elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság 

kapcsolatát. Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények 

segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, 

illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető 

különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban 

dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak 

változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia 

eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a 

hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási 

feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból jelentős 

kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi 

életben előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek 

elemzéseskor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját 

életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet 

személyes környezetének megóvásában. 
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11.Fizika 
 

Az általános iskolai fizikatanítás az 1–4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5– 

évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7–8. évfolyamon a fizika 

tantárgy alapvető célja és feladata a kémia és biológia tantárgyakkal közösen, az életkori 

sajátosságoknak megfelelően közvetíteni a NAT Ember és természet műveltségterületének 

tartalmait. 

E tantárgyblokk olyan, természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozik, 

amelyeket a társadalom és a gazdaság adott időben és helyen felvet, amelyek befolyásolják az egyén 

és a közösség jelenlegi életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek például az 

egészségmegőrzéssel, a természeti forrásokkal való fenntartható gazdálkodással összefüggő 

problémák. 

A NAT azt a törekvést fogalmazza meg, hogy a természettudományokat nem csak a leendő 

mérnökök és szaktudósok, hanem minden ember számára közelebb hozza. Ennek érdekében a fizika 

tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdődik, hanem 

minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, praktikus, hasznos ismeretekkel indul a 

tananyag feldolgozása. Senki ne érezhesse úgy, hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen 

ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell vezetni a tanítványokat arra, hogy a fizika hasznos, az 

élet minden fontos területén megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. A feladat a 

problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése, a motiváció 

folyamatos fenntartása. A cél az, hogy a tanulók eredményesek legyenek a fizika tanulásában, és 

logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké 

váljanak. 

A fizika tanítását az életkori sajátosságoknak megfelelően elsősorban a tanulói tevékenységre kell 

alapozni. E folyamatban a tanulók megismerik a tervszerű megfigyelés, mérés és kísérletezés, az 

eredmények ábrázolásának és elemzésének fontosságát. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, értelmezzék 

a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a körülöttünk lévő 

természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben lehetővé teszi a mélyebb 

összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés 
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révén a mérnöki és természettudományos pályára készülők számára is megfelelő motivációt és 

orientációt nyújthat. 

A fentiek szellemében a tanterv számításokat csak olyan esetekben követel meg, amikor a számítás 

elvégzése a tananyag mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek önmagukban érdekesek, 

így az öncélú feladatmegoldást elhagyja. A feladatmegoldás elsődleges szerepe a 

szemléletformálás, vagyis annak a bemutatása, hogy a kiszámított eredmény utólag kísérletileg is 

ellenőrizhető. 

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern tananyagok is helyet 

kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák ismétlődhetnek is, annak 

megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az ismétlődések tehát természetes 

módon adódnak abból, hogy a tanterv nem teljesen a fizika tudományának hagyományos 

feldolgozási sorrendjét követi, hanem a mindenki számára fontos, a mindennapokban használható 

ismeretek bemutatására törekszik. 

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, támogatja a 

csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a számítógépes 

animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és digitális palatáblák 

használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának 

módszertani sokfélesége. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, törvények 

kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során 

megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni 

tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek 

legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének 

elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, és felelős 

módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

 
 

7–8. évfolyam 

 

A fizika tantárgy tanítása során a NAT fejlesztési területek és nevelési célok rendszere közvetve 

jelenik meg, elsősorban a tanári példamutatáson, a tanulói tevékenységek szervezésén, valamint 

értékelésén keresztül. Egyes fejlesztési területek, nevelési célok azonban, a tantárgy sajátosságainak 
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megfelelően, közvetlenül is megjelennek, szoros összefüggésben a tantárgy sajátos fejlesztési 

céljaival.  Az energia, a környezetünk és a fizika, illetve az elektromágneses indukció témakörökben 

kiemelten jelenik meg a fenntarthatóság és környezettudatosság gondolata. Ez lehetővé teszi 

konkrét példákon keresztül az ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus 

vizsgálatát. A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erősítésével segíti a 

törekvést a tudatos állampolgárrá nevelésre. Elősegíti a természeti értékek és károk, környezeti 

károk felismerését, indoklását, az egyéni és közösségi cselekvési lehetőségek felmérését. Lehetővé 

válik a környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki egészsége 

közti egyes konkrét összefüggések megjelenítése. A rendszerszemlélet alkalmazása, rendszer és a 

környezet kapcsolatának elemzése a Naprendszer, az atom felépítése az elektromágneses jelenségek 

témakörből vett konkrét problémák vizsgálatában megalapozza a lokális és globális szintű 

gondolkodásmód kialakítását, a két szemléletmód különbségének és kapcsolatának érzékelését 

konkrét esetekben. 

A tudománytörténeti elemek, ezen belül a magyar tudósok munkásságának bemutatása elősegíti a 

nemzeti öntudatra nevelést. Néhány tematikai egység alkalmas az adott témához kapcsolódó 

jelentős hazai vagy külföldi fizikusok tudományos eredményeinek és ezek érvényességi körének 

megismerésére önálló adatgyűjtés alapján. Legalább egy magyar – lehetőleg a lakóhelyhez közeli 

– múzeum, természettudományi gyűjtemény meglátogatása, profiljának és néhány fontos 

darabjának elemző ismerete elősegíti a szűkebb és tágabb környezethez való kötődést. 

A fizika, mint természettudomány elsősorban a természetre vonatkozó kérdésekre keresi és adja meg 

a választ. A természettudományos gondolkodás tehát azt az életfilozófiát sugallja, hogy a felmerült 

kérdésekre, problémákra odafigyeléssel, tudatos munkával megtalálható a válasz, a megoldás. Ez a 

gondolkodás a konfliktuskezelést, és ezen keresztül az állampolgárságra, demokráciára nevelést 

segíti. 

Az egyes témákban megfogalmazott tartalmak és fejlesztési követelmények igénylik a változatos 

módszerek – kiemelten a csoportmunka, projektmunka – alkalmazását. Ezek a módszerek 

hatékonyan járulnak hozzá az önismeret, a társas kapcsolati kultúra, a felelősségvállalás 

fejlesztéséhez. 

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, 

hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék saját képességeiket, megtalálják az 

érdeklődésüknek megfelelő területeket. 
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A tantárgy lényegéből adódóan alapvető szerepet játszik a természettudományos és technikai 

kompetencia fejlesztésében. Ennek alapvető összetevői ebben a szakaszban a tudományos 

gondolkodás műveleteinek megismerése, a tudományos módszerek és a nem tudományos 

elképzelések megkülönböztetése; a fizika fontosabb vizsgálati céljainak, módszereinek bemutatása, 

biológiához, kémiához való kapcsolódási pontok tudatos keresése; a megfigyelés, a kísérlet és a 

mérés módszereinek irányított alkalmazása; mérési adatok, ábrák értelmezése. E kompetencia 

fejlesztését segíti évente legalább két fizikai kísérlet vagy vizsgálat elvégzése, néhány 

(évfolyamonként ajánlott legalább négy), a tanórán bemutatott fizikai kísérlet vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének elkészítése, továbbá legalább egy külső gyakorlat tapasztalatainak ismertetése. E 

területhez tartozik a tudomány és a technika a társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott 

szerepének megismerése a közlekedés, a járművek, az optikai eszközök fejlődéséből vett konkrét 

példák alapján. 

A matematikai kompetencia fejlesztése természetes velejárója a fizika tantárgy tanításának. A 

tanulók a természet megismerése során ok-okozati összefüggésekkel találkoznak. Megtanulják 

jelekkel, egyszerű matematikai modellekkel kifejezni gondolataikat. A megfigyelések, mérések, 

kísérletek során szerzett tapasztalataik segítségével képessé válnak a konkrét tapasztalatokból 

általános következtetéseket levonni. Az egyes jelenségekhez tartozó egyszerű feladatok megoldása 

segíti összekapcsolni a hétköznapi tapasztalatokat a matematika fogalomrendszerével. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a fizika tantárgy tanításához sok szálon kötődik: 

tankönyvből, írott (papír alapú vagy digitális) szövegekből való tanulás, a szövegek elemzése, 

megértése, a lényegkiemelés gyakorlása; csoportmunkához, projektmunkához tartozó instrukciók 

megfogalmazása; az önértékelő- és vizsgatesztek alkalmazása; tanulói prezentációk készítése. 

Ugyanezt teszi lehetővé a mérési eredmények, a csoportmunka, projektmunka eredményeinek 

rögzítése, a kooperatív technikák alkalmazása. Kiemelt fontosságú, hogy a tanulók megtanulják 

gondolataikat megfogalmazni és akár szabadkézzel, akár számítógéppel mások számára 

használható módon megjeleníteni. 

A digitális kompetencia fejlesztése ugyancsak szervesen kapcsolódik a fizika tantárgy tanításához. 

A tankönyvek mellett nagy szerepe van az interneten elérhető digitális tananyagbázisoknak, 

tudástáraknak, enciklopédiáknak. Fontos a számítógéppel segített tanulás módszereinek alkalmazása 

(információk keresése, könyvtár-, folyóirat- és internethasználat, adatbázisok, szimulációk 

használata, kiselőadások tervezése). A tanulókkal való kommunikáció, a tanulói tevékenységek 

szervezése során egyre nagyobb szerepe van az internetes felületeknek. A csoportmunkák, 
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projektmunkák természetes velejárója a digitális fotók, filmek készítése, valamint publikálása, 

illetve mások által készített fotók, filmek elemzése, az ezekből való tanulás. A mérési eredmények 

rögzítése és kiértékelése során kézenfekvő az IKT eszközök használata. Az interneten vagy 

intraneten megjeleníthető önértékelő tesztek, feladatbankok segítik a tanulók felkészülését. Az IKT 

alapú vizsgateszteknek nagy jelentősége van a tanulók értékelésében. 

A tevékenységközpontú pedagógia, a változatos módszerek, a csoport- és projektmunkák 

alkalmazása amellett, hogy a fizika tanításának hatékonyságát növelik, nagymértékben hozzájárul 

a tanulók szociális és állampolgári kompetenciájának fejlesztéséhez is. E módszerek alkalmazása 

során fejlődik a tanulók együttműködési készsége. Megtanulják, hogy a közösségben mindenkinek 

szerepe van, és mindenki felelős a közös sikerért. A tantárgyi témák és a hozzákapcsolódó fejlesztési 

követelmények a tanulók aktivitására építenek. Ez egyrészt önálló vagy kiscsoportos tanulói 

méréseket, kísérleteket jelent, másrészt adatgyűjtést, feldolgozást, elemzést. Mindezek a 

tevékenységek elősegítik, fejlesztik a diákok hatékony, önálló tanulását. 

 

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK 

 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 

A tantárgy éves 

óraszáma 

7. évfolyam 1,5 54 

8. évfolyam 1,5 54 

 

 
7.évfolyam 

 
 

 

A tematikai egységek címe 

 

Óraszá

m 

A testek, folyamatok mérhető 

tulajdonságai 
8 

Hőmérséklet, halmazállapot 
9 

Energia 9 

A járművek mozgásának jellemzése 8 

Kölcsönhatások 20 
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Az óraszámok összege 

 

54 
 

 

 

 

 
Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A testek, folyamatok mérhető 

tulajdonságai 

Órake

ret 8 

óra 

Előzetes tudás 
A hosszúság mértékegységei, az időmérés lehetőségei, eszközei. 
A térfogat fogalma. 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén mérési adatok, ábrák 

értelmezése. Az anyag, energia, információ tudásterületen gyakorlottság 

szerzése az anyagok mennyiségi és minőségi jellemzésében. 

A rendszerek szemszögéből a hosszúság és az idő mértékegységeinek 

használata, átváltása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a természetben, 

illetve technikában fontos szerepet játszó nagyon rövid és nagyon hosszú 

idők példáin keresztül. A mérési módszerek megismerése, azok 

gyakorlása, mérőeszközök önálló használata az állandóság és változás 

szempontjából. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Melyik a nehezebb, 1 kg 

fenyőfa vagy 1 kg ólom? 

Mennyire pontos a 

mérési eredmény? 

 

Ismeretek: 

A testek mérhető 

tulajdonságai. Hosszúság, 

térfogat mérése, 

mértékegysége. 

A tömeg mérése, 

mértékegysége. A sűrűség 

fogalma, 

meghatározása és 

mértékegysége. Idő mérése, 

mértékegysége. 

Lengési idő, keringési idő. 

Az egyensúlyon alapuló 

tömegmérés elvének 

használata, mérleg készítése, 

tömegmérés. 

Hosszúság, térfogat, 

tömeg meghatározása 

becsléssel és méréssel, a 

becsült és mért értékek 

összehasonlítása. 

Mérési adatok táblázatos 

és grafikus ábrázolása. 

Testek sűrűségének 

meghatározása tömeg- és 

térfogatmérés eredményei 

alapján. Különböző hosszúságú 

konkrét folyamatok 

időtartamának 

többszöri megmérése, mérési 

eredmények rögzítése, 

táblázatos és grafikus 

ábrázolása. Az 

ismételt mérések 

Matematika: 

Törtek. Adatok 

ábrázolása, 

függvények. 

Átlag. 

 

Kémia: 

Oldatok térfogat- 

százalékos 

összetétele. Az 

atomok mérete. 

 

Biológia-

egészségtan: 

Az 

élővilág 

méretskálá

ja. 

A biológiai óra. 

 

Földrajz: 

időegységek. 
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Mérési hiba, átlag. 

Hőmérséklet 

mérése, 

mértékegységei. 

eredményeinek 

összehasonlítása, a mérési hiba 

fogalmának szemléletes 

kialakítása. A mérési 

eredmények átlagának 

kiszámítása. 

 

Informatika: 

mérési adatok 

rögzítése, 

kiértékelése 

számítógéppel. 

Kulcsfogalma

k/ 
fogalmak 

Mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, mérési hiba. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Hőmérséklet, halmazállapot 
Óraker

et 9 

óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok. Víz a természetben. 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ területén gyakorlottság az anyagok 

mennyiségi és minőségi jellemzésében. A halmazállapotok, 

halmazállapot-változások összehasonlítása. A halmazállapot-

változásokat kísérő energiaváltozások megfigyelése, mérése. 

Az állandóság és változás szemszögéből az anyagok vizsgálatában 

leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, 

mérése, a mértékegységek szakszerű és következetes használata. 

A termikus egyensúly és a kiegyenlítődés fogalmának értelmezése. 

Természeti folyamatok irányának felismerése konkrét példákon 

keresztül. 

Problémák, 

jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 
ismeret

ek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hány fokos a forró leves? 

A hőmérséklet mérésére 

alkalmas mérőeszközök 

megismerése és használatuk 

gyakorlása 

Matematika: 

adatok 

ábrázolása, 

függvények. 

orró leves kevergetése, fújása. 

Szétfagy a kerti csap. 

Kuktafazék, korcsolya. A víz 

hűtéséhez és 

melegítéséhez 

kapcsolódó jelenségek. 

Mi történik, ha forró vízbe 

hideg vizet öntünk? Mi esik az 

ónos esőben? Vízforralás a 

mikrohullámú sütőben. 
 

Ismeretek: 

Olvadás, fagyás, párolgás, 

forrás. A víz különböző 

halmazállapotai. Olvadáspont, 

fagyáspont, forráspont. 

Termikus egyensúly. 

Megfordítható és 

megfordíthatatlan folyamatok. 

Csapadékfajták a 

környezetünkben. 

Túlhűtés, túlhevítés. 

folyadékok és a levegő 

hőmérsékletének mérése 

közben. 
 

A víz hűtéséhez, melegítéséhez 

kapcsolódó jelenségek 

vizsgálata, olvadáspont, 

fagyáspont, forráspont mérése. 

A fagyáskor bekövetkező 

térfogatváltozás vizsgálata, 

gyakorlati 

jelentőségének 

megértése példákon 

keresztül. A 

„kuktafazék”- és a 

korcsolya- jelenség 

vizsgálata, az olvadáspont 

és forráspont 

nyomásfüggésének 

megismerése, gyakorlati 

alkalmazások keresése. 

 

Folyadékok tömegének, 

hőmérsékletének mérése, az 

összekeverés után kialakult 

közös hőmérséklet vizsgálata, a 

közös hőmérsékletet 

befolyásoló 

tényezők keresése, sejtések 

megfogalmazása és ellenőrzése. 

Folyamatok 

megfordíthatóságának 

vizsgálata, példák keresése 

megfordítható és 

megfordíthatatlan 

folyamatokra. 

A saját 

környezetünkben 

előforduló 

csapadékfajták 

csoportosítása, 

keletkezésük vizsgálata. 

A túlhűtés, túlhevítés 

Kémia: 

A hőmérséklet 

és a nyomás, 

mint 

állapotjelző. A 

fizikai és kémiai 

változások 

megkülönböztetése

. A 

halmazállapotok, a 

halmazállapot- 

változások 

összehasonlítá

sa. Egyirányú, 

megfordítható 

és 

körfolyamatok 

értelmezése 

hétköznapi 

jelenségekben. 

 

Biológia-

egészségtan: A víz 

biológiai szerepe. 

Az élőlények 

hőháztartását 

befolyásoló fizikai 

változások 

(hőáramlás, 

hővezetés, 

hősugárzás). 

 

Földrajz: 

időjárási-

éghajlati elemek, 

jelenségek, 

csapadékképződé

s. 

 

Informatika: 

mérési adatok 

rögzítése, 

kiértékelése 
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jelenségének vizsgálata. számítógéppel. 

Kulcsfogalma

k/ 
fogalmak 

Hőmérséklet, halmazállapot, olvadáspont, fagyáspont, forráspont, 
nyomás, 
túlhűtés, túlhevítés, csapadék, megfordítható, megfordíthatatlan folyamat. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az 

energia 

Órake

ret 9 

óra 

Előzetes tudás 
A fény tulajdonságai. Néhány, a háztartásokban használt 
energiahordozó. 
Az égés, mint energia-felszabadító folyamat. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

A tudomány, technika, kultúra területen a kutató és mérnöki munka 

jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozása. A tudomány és 

a technika a társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott 

szerepének 
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céljai megismerése az erőgépek fejlődésén keresztül. 

 A felépítés és működés kapcsolata szempontjai szerint a napenergia- 

termelés alapelveinek megértése. A napfény és a földi élet közötti 

összefüggés felismerése, a kapcsolat értelmezése a fény fizikai 

jellemzőivel. 

Az anyag, energia, információ szemszögéből az energiatakarékosság 

módszerei és fontosságuk megismerése. Az energiamegmaradás elvének 

megismerése, alkalmazása. Jelenségek értelmezése az 

energiamegmaradás szempontjából. 

A környezet és fenntarthatóság területen az energiatudatos fogyasztói 

magatartás megerősítése. Az egészséges táplálkozás iránti igény 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mivel fűtsünk? A 

háztartások 

energiaszükségletének 

biztosítása. 

Mi hajtja az autót, a járműveket? 

Az energia szerepe 

a közlekedésben. 

Az energia szerepe 

az élővilágban. 
 

Ismeretek: 

A Nap szerkezete, 

energiatermelése. 

Energia fogalma, 

mértékegysége. 

Energiaforrások, 

energiatermelési eljárások. A 

háztartásban használt eszközök 

energiaigénye. 

Energiafogyasztás mérése 

a háztarásokban. 

Energiatakarékos eljárások, 

eszközök (energiatakarékos 

izzó, hőszivattyú). 

A fizikai ismeretek 

fejlődésének hatása a 

mindennapi életre. 

Járművek fejlődése, 

közlekedés fejlődése 

(gőzgépek, belsőégésű 

motorok). Járművek 

energiaigény

e. 

Táplálkozás 

– 
energiafelhasználás. A táplálék, 

A Nap és a csillagok 

energiatermelési 

folyamatának 

megnevezése, annak 

tudatosítása, hogy a földi 

energiatermelés formáitól 

alapvetően eltérő folyamatról 

van szó. A napfény 

energiatartalmának kísérleti 

vizsgálata (napelem, 

napkollektor). A földi 

energiahordozókban 

tárolt energia 

felszabadításának 

kísérleti vizsgálata 

(égés, szélkerék, 

vízkerék). 

Energiatermelési eljárások 

ismerete, a lakóhely 

közelében található 

erőművek 

feltérképezése, 

működésük elemzése, 

gyakorlati 

megismerése. Fosszilis 

tüzelőanyagok 

csoportosítása keletkezésük 

alapján, kitermelésük és a 

környezetterhelés kapcsolata. 

Az atomerőmű kockázatainak 

megértése. 

A háztartást ellátó 

energiaforrások csoportosítása. 

Az energiaszámlák fő 

tényezőinek értelmezése. A 

háztartásban használt 

eszközök energiaigényének 

elemzése. Az 

Kémia: 

Égés. A fizikai 

és kémiai 

változások 

energiaviszony

ai. 

 

Biológia-

egészségtan: A 

napfény és a földi 

élet összefüggése. 

Táplálkozás. A 

táplálkozás és a 

légzés szerepe a 

szervezet 

energiaellátásában. 

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk. 

Internetes 

adatgyűjtés. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

energiatakarékosság, 

közüzemi számlák. 
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mint energiahordozó. energiatakarékosság 

szükségességének 

megértése, gyakorlati 

megvalósításra való 

törekvés saját 

környezetünkben. A járművek 

mozgatásához használt 

energiaforrások történeti 

vizsgálata. A gőzgép 

működésének kísérleti 

vizsgálata. 

A belsőégésű motorok 

működésének vizsgálata. A 

témához kapcsolható magyar 

tudósok keresése, 

munkásságuk bemutatása 

internetes adatgyűjtés alapján. 

Hőlégballon 

modellezése. 

Az elfogyasztott táplálék 

típusának és a testalkat, 

életmód kapcsolatának 

vizsgálata. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Csillag, energia, energiahordozó, erőmű, fosszilis tüzelőanyag, 

égés, nyomás, teljesítmény, táplálék, energiatakarékosság. 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

A járművek mozgásának jellemzése 
Óraker

et 
8 óra 

Előzetes tudás 
A sebesség fogalmának tapasztalati ismerete. Mozgásjelenségek 
a 
mindennapi környezetben. 

 

 

 
A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a témához illeszkedő 

múzeum, gyűjtemény meglátogatása, profiljának és néhány fontos 

darabjának elemző ismerete. 

A rendszerek szempontjából a térbeli tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjainak megismerése a GPS-en keresztül. 

Az állandóság és változás területén a mozgásjelenségek leírása, a 

mozgás grafikus ábrázolása, a grafikonok értelmezése. Az egyenletes és 

egyenletesen változó mozgás felismerése. A GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. A keringési idő és a fordulatszám 

értelmezése gyakorlati példákon a közlekedésben. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mit mutat a sebességmérő, 

a fordulatszámmérő? 

Milyen adatok jellemzik a 

járművek 
mozgását? 

Különböző testek, járművek 

(gyalogos, futó, kerékpár, 

autó, vonat) sebességének 

meghatározása a megtett út és 

a menetidő mérésével. A 

sebesség 
fogalmának, mértékegységeinek 

Matematika: 

adatok 

ábrázolása, 

függvények. 

 

Kémia: 

 

Ismeretek: 

A járművek mozgásának 

jellemzése: út, idő, 

elmozdulás, út-idő kapcsolat, 

sebesség, 

átlagsebesség. 

Mozgások grafikus 

ábrázolása. Egyenletes 

mozgások, egyenletesen 

változó mozgások. 

Sebességváltozás, gyorsulás. 

A GPS szerepe a 

közlekedésben. Körmozgások a 

természetben, 

technikában. 

A körmozgás jellemzői: 

keringési idő, fordulatszám. 

használata egyszerű 

számításokban, a 

mértékegységek közötti átváltás 

alkalmazása. 

Különböző sebességű testek, 

járművek (kerékpár, autó, 

vonat, repülő, műhold) 

sebességének összehasonlítása 

adatgyűjtés alapján. 

Út-idő, sebesség-idő 

grafikonok elemzése, a 

mozgások leírása grafikonok 

alapján. 

Az egyenletes és az 

egyenletesen változó mozgás 

közötti különbség vizsgálata. 

A GPS-adatok, a GPS 

működésének értelmezése. 

A Föld körül keringő űrhajók és 

műholdak mozgásának 

jellemzése adatgyűjtés alapján. 

A jármű műszerfalán 

megjelenő fordulatszám-adat 

értelmezése. 

Körmozgások jellemzése a 

természetből, technikából vett 
további konkrét példák alapján. 

atommag 

és 

elektrono

k. 
 

Földrajz: 

térábrázolás. 

 

Informatika: 

Mérési adatok 

rögzítése, 

feldolgozása 

számítógéppel. 

Számítógépes 

animációk. 

Online 

adatbázisok. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

a közlekedés 

eszközrendszere, a 

kulturált 

közlekedés. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, körmozgás, forgómozgás, fordulatszám, 

keringési idő, periódusidő, egyenletes mozgás, egyenletesen 

változó mozgás. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kölcsönhatás

ok 

Óraker

et 20 

óra 

Előzetes tudás 
Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, 
taszítás 
tapasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ területen a mindennapi életben tapasztalt 

erőhatások megismerése, a tapasztalatok értelmezése az erők 

mozgásállapot- és alakváltoztató hatásaként. 

Az állandóság és változás szempontjai szerint a sebességváltozás és az 

erő viszonyának megismerése. A kölcsönhatás fogalmának mélyítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 
ismeret

ek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mitől változik a sebesség? 

Miért kell fogódzkodni a 

járműveken? 

A gravitációs 

kölcsönhatás vizsgálata. 

Eötvös Lóránd 

munkásságának 

megismerése. Különböző 

testek súlyának 

Kémia: 

nyomás. 

 

 

 

Milyen nehéz egy 

vasgolyó? Miért 

„könnyebb” egy test 

vízben, mint levegőben? 
 

Ismeretek: 

A testek súlya. Különböző 

testek súlyának meghatározása 

méréssel. 

Gravitációs erő és a súly. 

A súly fogalma, 

mértékegysége. Az erő és 

mérése. 

Az erő fogalma, jellege 

(nagysága és iránya), 

mértékegysége. Erő 

mérése. Egyszerű erőegyensúly. 

Az erő és a sebességváltozás 

kapcsolata. Gyorsulás és 

hatásai, példák. Súrlódás, 

közegellenállás. Közlekedési 

alkalmazások, 

balesetvédelem. 

A takarékos, kényelmes, 

biztonságos közlekedés 

eszközei (villanyautó, légzsák, 

gyűrődési zóna). 

meghatározása becsléssel 

és méréssel, a becsült és 

mért értékek 

összehasonlítása. A 

súlytalanság értelmezése. 

A 

tömeg és a súly 

kapcsolatának használata 

egyszerű számítási 

feladatokban. 

Az erő értelmezése 

hatásainak áttekintése révén. 

A rugós erőmérő használata, 

különböző kölcsönhatásokban 

fellépő erők vizsgálata 

(súrlódás, mágneses 

kölcsönhatás, ütközés). 

Egyszerű egyensúlyi helyzetek 

kísérleti vizsgálata. 

Mozgó testek 

sebességváltozásának 

kísérleti vizsgálata, a 

sebességváltozás okának 

elemzése. Az erő és a 

sebességváltozás 

kapcsolatának gyakorlati 

kimutatása. A 

Biológia-
egészségtan: 

Az élőlények 

mozgásának 

fizikai jellemzése 

(erő, 

munkavégzés). 

Az élőlények 

alkalmazkodás

a a 

gravitációhoz. 

Különböző 

víziállatok mozgása. 

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk. 

Online 

adatbázisok. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

közlekedési 

balesetek elemzése. 

 

Földrajz: 

légnyomás. 
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A nyomás. Nyomás 

mérése. Hidrosztatikai 

nyomás, 

légnyomás. 

Felhajtóerő. A testek 

úszása. 

járművek 

sebességváltozásakor 

(kanyarodás, gyorsítás, 

fékezés) fellépő jelenségek 

vizsgálata. 

Különböző súlyú és alakú 

testek talajra gyakorolt 

hatásának kísérleti vizsgálata. 

A nyomás 

értelmezése, kiszámítása 

egyszerű esetekben a nyomóerő 

és a nyomott felület 

meghatározása után. 

A folyadék belsejében 

uralkodó nyomás mérése, 

hidrosztatikai nyomás 

megnyilvánulásainak 

felismerése a gyakorlatban. 

A felhajtóerő kísérleti 

vizsgálata. 

Arkhimédész sűrűségmérési 

módszerének alkalmazása. 

Gázok nyomásának mérése, 

légnyomás mérése. 

A folyadékba merített test 

lemerülésének, 

lebegésének, úszásának 

vizsgálata, 
értelmezése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mitől változik a sebesség? 

Miért kell fogódzkodni a 

járműveken? Milyen nehéz egy 

vasgolyó? 

Miért „könnyebb” egy 

test vízben, mint 

levegőben? 
 

Ismeretek: 

A testek súlya. Különböző 

testek súlyának meghatározása 

méréssel. 

Gravitációs erő és a súly. 

A súly fogalma, 

mértékegysége. Az erő és 

mérése. 

Az erő fogalma, jellege 

(nagysága és iránya), 

mértékegysége. Erő 

mérése. Egyszerű erőegyensúly. 

Az erő és a sebességváltozás 

kapcsolata. Gyorsulás és 

hatásai, példák. Súrlódás, 

közegellenállás. Közlekedési 

alkalmazások, 

balesetvédelem. 

A takarékos, kényelmes, 

biztonságos közlekedés 

eszközei (villanyautó, légzsák, 

gyűrődési zóna). 

A nyomás. Nyomás 

mérése. Hidrosztatikai 

nyomás, 

légnyomás. 

Felhajtóerő. A testek 

úszása. 

A gravitációs 

kölcsönhatás vizsgálata. 

Eötvös Lóránd 

munkásságának megismerése. 

Különböző testek 

súlyának meghatározása 

becsléssel és méréssel, a 

becsült és mért értékek 

összehasonlítása. A 

súlytalanság értelmezése. 

A 

tömeg és a súly 

kapcsolatának használata 

egyszerű számítási 

feladatokban. 

Az erő értelmezése 

hatásainak áttekintése révén. 

A rugós erőmérő használata, 

különböző kölcsönhatásokban 

fellépő erők vizsgálata 

(súrlódás, mágneses 

kölcsönhatás, ütközés). 

Egyszerű egyensúlyi helyzetek 

kísérleti vizsgálata. 

Mozgó testek 

sebességváltozásának 

kísérleti vizsgálata, a 

sebességváltozás okának 

elemzése. Az erő és a 

sebességváltozás 

kapcsolatának gyakorlati 

kimutatása. A 

járművek 

sebességváltozásakor 

(kanyarodás, gyorsítás, 

fékezés) fellépő jelenségek 

vizsgálata. 

Különböző súlyú és alakú 

testek talajra gyakorolt 

hatásának kísérleti vizsgálata. 

A nyomás 

értelmezése, kiszámítása 

egyszerű esetekben a nyomóerő 

és a nyomott felület 

Kémia: 

nyomás. 

 

Biológia-

egészségtan: 

Az élőlények 

mozgásának 

fizikai jellemzése 

(erő, 

munkavégzés). 

Az élőlények 

alkalmazkodás

a a 

gravitációhoz. 

Különböző 

víziállatok mozgása. 

 

Informatika: 

Számítógépes 

animációk. 

Online 

adatbázisok. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

közlekedési 

balesetek elemzése. 

 

Földrajz: 

légnyomás. 
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meghatározása után. 

A folyadék belsejében 

uralkodó nyomás mérése, 

hidrosztatikai nyomás 

megnyilvánulásainak 

felismerése a gyakorlatban. 

A felhajtóerő kísérleti 

vizsgálata. 

Arkhimédész sűrűségmérési 

módszerének alkalmazása. 

Gázok 

nyomásának mérése, 

légnyomás mérése. 

 A folyadékba merített test 

lemerülésének, 

lebegésének, úszásának 

vizsgálata, 
értelmezése. 

 

Kulcsfogalma

k/ 
fogalmak 

Gravitációs kölcsönhatás, súly, erő, tömeg, sebességváltozás, gyorsulás, 
nyomás, légnyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. 

 

 

 

 

8.évfolyam 

 

A tematikai egységek címe Óraszámok 

A hang; hullámmozgás a természetben 8 

A fény 1

0 

A Naprendszer 8 

Környezetünk és a fizika 8 

Elektromos alapjelenségek, elektromos 

áram 

9 

Elektromágneses indukció, váltakozó 

áram 

1

1 

Az óraszámok összege 5

4 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A hang; hullámmozgás a természetben 
Órake

ret 8 

óra 

Előzetes tudás A sebesség fogalma, mértékegysége. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén a témához kapcsolódó fogalmak 

és jelenségek megismerése a természet megfigyelésén, tanári 

irányítással, illetve önállóan vagy csoportban végzett kísérleteken 

keresztül. Kísérlet vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése. 

A témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló

 keresése, értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása. 

Az anyag, energia, információ szemszögéből a hang 

információátvitelben játszott szerepének értelmezése. 

Környezet és fenntarthatóság: a hangok világának szépsége, a 

természet hangjai, a zajszennyezés. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén a témához kapcsolódó fogalmak 

és jelenségek megismerése a természet megfigyelésén, tanári 

irányítással, illetve önállóan vagy csoportban végzett kísérleteken 

keresztül. Kísérlet 
vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészítése. 

 A témához illeszkedő ismeretterjesztő források önálló

 keresése, értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása. 

Az anyag, energia, információ szemszögéből a hang 

információátvitelben játszott szerepének értelmezése. 

Környezet és fenntarthatóság: a hangok világának szépsége, a 

természet hangjai, a zajszennyezés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért szól, miért halljuk? 

Miért más a gitár hangja, mint 

a zongoráé? 

Denevérek, delfinek 

tájékozódása. 

Ultrahangos vizsgálatok 

az orvosi 

diagnosztikában. 

Túlzott hangerő 

– 

halláskárosodás

. 

Hullámok a hétköznapi életben, 

a víz hullámzása, vízhullám 

terjedése. 
 

Ismeretek: 

A hang és a hallás. 

Hangforrások. A hang 

keletkezése. 

Hangsebesség, 

hangerősség, 

hangmagasság, hangszín. 

A hallás fizikai alapjai. 

Az ultrahang és szerepe 

az élővilágban. 

Hangerősség, 

decibel. 

Zajszennyezés. 

A hullámok jellemzői, 

hullámjelenségek 

(törés, visszaverődés). 

A hang keletkezésének 

vizsgálata, a hallás fizikai 

alapjainak megértése. A 

hang információhordozó 

szerepének elemzése 

kísérletek és az 

állatvilágból vett példák 

alapján. Hangforrások kísérleti 

vizsgálata. Néhány hangszer 

hangképzésének, működésének 

vizsgálata, a működés (a hang 

jellemzőinek 

változtatása) 

értelmezése. 

A hallott hangmagasság és a 

frekvencia összefüggésének 

kísérleti vizsgálata. Az 

ultrahang gyógyászatban és az 

élővilágban betöltött 

szerepének bemutatása konkrét 

példákon. 

A hangerősség mérése. A 

túlzott hangerősség 

egészségkárosító hatásának 

ismeretében a 

megfelelő magatartásra 

való törekvés. 

A fizika hullámfogalmának és 

a hullám szó köznapi 

jelentésének vizsgálata, 

megkülönböztetése konkrét 

példákon keresztül. 

A vízfelületen keltett 

hullámok, rugalmas közegben 

terjedő hullámok 

megfigyelése, kísérleti 

vizsgálata, az eredmények, 
tapasztalatok rögzítése, leírása. 

Biológia-

egészségtan: Az 

ember és az állatok 

hallása, 

hangképzése; 

Szűrővizsgálatok. 
 

Ének-zene: 

hangszerek, 

hangszercsoportok, 

az emberi énekhang 

fajtái. 

 

Informatika

: 

számítógép

es 

animációk 

alkalmazása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Hang, hangforrás, frekvencia, hangszín, terjedési sebesség, hangerősség, 

ultrahang, zajszennyezés, hullám, hullámtörés, visszaverődés. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A 

fény 

Órake

ret 10 

óra 

Előzetes tudás Napfény, fényforrások. A hullám fogalma. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra területen a tudomány és a technika a 

társadalom és a gazdaság fejlődésében játszott szerepének 

megismerése az optikai eszközök gyakorlati alkalmazásán keresztül. A 

kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd 

megalapozása. A felépítés és működés kapcsolata területen a 

napfény és a földi élet közötti összefüggés felismerése, a kapcsolat 

értelmezése a fény fizikai jellemzőivel. 

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből a természeti 

környezet szépségének megjelenítése a vizsgált természeti jelenségeken 

keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miért kell a szemüveg? Hogyan 

működik a távcső? Miért színes 

a szivárvány? Tükrök, lencsék 

technikai alkalmazása. Síktükör, 

visszapillantó tükör, 

borotválkozó tükör, nagyító, 

távcső, 

mikroszkóp. Égitestek 

megfigyelése. Szivárvány. 

Elektromágneses hullámok a 

környezetünkben: rádió, 

televízió, mobiltelefon, 

mikrohullámú sütő, távirányítók, 

fény, röntgen. 
 

Ismeretek: 

A fényforrás. A fény 

tulajdonságai, 

terjedése különböző 

közegekben. 

A fénysebesség és 

jelentősége. 

Fényvisszaverődés, 

fénytörés. Színkép. 

A szem és a látás. A látás 

fizikai alapja. Látáshibák és 

javításuk. 

Lencsék, tükrök szerepe a 
technikában: fényképezőgép, 

Tükrök 

fényvisszaverésének, 

képalkotásának kísérleti 

vizsgálata. 

Lencsék 

fénytörésének, 

képalkotásának 

kísérleti vizsgálata. 

A valódi és látszólagos kép 

közötti különbség megértése 

a kísérleti tapasztalatok 

alapján. Prizma 

fénytörésének kísérleti 

vizsgálata. A fény színe és 

frekvenciája közötti 

kapcsolat igazolása a 

gyakorlatban. 

A szivárvány 

keletkezésének vizsgálata. 

A szem működésének 

megértése ábra alapján. A 

közel- és 

távollátás okának és 

javítási lehetőségeinek 

gyakorlati 

megismerése. Tudatos 

viselkedés a látás megóvása 

érdekében. 

A fényképezőgép, a földi 

és csillagászati távcső, a 

tükrös távcső, a 

mikroszkóp 

Biológia-

egészségtan: A 

napfény és a földi 

élet összefüggése. 

A szem és a 

látás 

egészségtana. 
 

Kémia: 

lángfestés. 

 

Földrajz: 

az égitestek 

látszólagos mozgása. 

 

Informatika: 

biztonságos 

internethasználat; 

Internetes 

adatbázisok, 

enciklopédiák 

alkalmazása. 
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működésének kísérleti vizsgálata. 
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mikroszkóp, távcsövek 

(földi távcső, csillagászati 

távcső, 

tükrös távcső). A 

világűr megismerésének 

eszközei 

(távcső, marsjáró, űrteleszkóp). 

A látható fény és a hétköznapi 

életben használt 

elektromágneses hullámok 

kapcsolata. 

A látható fény és a 

hétköznapi életben 

alkalmazott 

elektromágneses 

hullámok kapcsolatának 

vizsgálata a 

környezetünkben 

fellelhető eszközök, eltérő 

frekvencia 

tartományban észlelő 

élőlények bemutatása révén, 

az 

elektromágneses 

spektrum szemléletes 

megismerése. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Fényforrás, fénysebesség, színkép, frekvencia, fénytörés, 

fényvisszaverődés, közellátás, távollátás, elektromágneses 

hullám. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A Naprendszer 
Óraker

et 8 

óra 

Előzetes tudás A fény tulajdonságai. Körmozgás jellemzői. 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra szemszögéből a tudományos 

gondolkodás műveleteinek megismerése. A tudományos és a nem 

tudományos elképzelések megkülönböztetése. A tudományos modellek 

változásának felismerése. A témához illeszkedő ismeretterjesztő 

források önálló keresése, értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások eredményeinek értelmezése. 

A felépítés és működés kapcsolata szerint a Naprendszer felépítésének, 

égitest- típusainak megismerése. A Hold fázisainak megértése. 

Távolságok és időbeli nagyságrendek összehasonlítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Helyünk a világmindenségben. A 

csillagok és a földi élet 

kapcsolata. 
 

Ismeretek: 

A Naprendszer. A Naprendszer 

objektumai (bolygók, holdak, 

üstökösök, meteorok). Bolygók, 

holdak és a rajtuk uralkodó fizikai 

viszonyok. A Hold jellemzői, fázisai. 

Az idő mérése az égitestek 

mozgása alapján. 

Naptár. Árapály. 

Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás. 

Csillagképek, csillagászati 

távolságok, fényév. Tejútrendszer. 

Asztrológia és 

A Naprendszer 

legfontosabb 

objektumainak 

megismerése képek, adatok 

alapján. 

Bolygók, holdak 

mozgásának modellezése, 

vizsgálata. Ptolemaiosz 

és Kopernikusz 

módszereinek és 

tudományos 

eredményeinek elemzése. 

A holdfázisok 

értelmezése. 

Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás 

jelenségének 

modellezése, 

megfigyelése filmen, a 

természetben. 

A naptár és az 

időszámítás 

kialakulásának elemzése, 

Biológia-

egészségtan: a 

napsugárzás és a 

földi élet közötti 

összefüggés. 
 

Földrajz: 

Égitestek. Földrajzi- 

környezeti 

folyamatok, 

földtörténeti 

események időrendje. 

 

Informatika

: 

Számítógép

es 

animációk. 

Elektronikus 

könyvtár, online 

enciklopédia. 

asztronómia. A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép jellemzői. 

A Föld, a Naprendszer és a 

Világmindenség fejlődéséről 

alkotott elképzelések. 

történeti áttekintése 

adatgyűjtés alapján. 

Csillagászati távolságok 

és az ezt leíró egységek 

értelmezése, az 

Univerzum 

méretviszonyainak 

elemzése. 

A legfontosabb 

csillagképek felismerése, 

használata 

helymeghatározásban. Az 

asztrológiai jóslás 

esetlegességének 

vizsgálata konkrét 

példákon. 

A világról alkotott 

múltbeli elképzelések 

gyűjtése, 
rendszerezése, elemzése. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Nap, Naprendszer, csillag, bolygó, hold, meteor, holdfázis, 

napfogyatkozás, holdfogyatkozás, árapály, tejútrendszer, 

csillagkép, 
fényév, asztronómia, asztrológia. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Környezetünk és a fizika 
Óraker

et 8 

óra 



 

395 

 

 

Előzetes tudás 

Hullámmozgás, a hullámok jellemzői. Halmazállapotok, 

halmazállapot változások. Csapadékfajták. Nyomás, légnyomás. A 

Napenergia földi 
megjelenése. 

 

 

 

 

 

 
A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ területen az energiatakarékosság 

módszerei és fontosságuk megismerése, a fenntarthatóság iránti 

elkötelezettség erősítése. 

Felépítés és működés kapcsolata szerint a halmazállapot-változásokról 

tanultak időjárási-geológiai jelenségekkel való kapcsolatának 

értelmezése. 

A környezet és fenntarthatóság szemszögéből az ember természeti 

folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. A fogyasztási 

szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet erősítésével 

törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. Természeti értékek és 

környezetkárosító folyamatok felismerése, egyéni és közösségi 

cselekvési lehetőségek meghatározása az energia-átalakító folyamatok 

környezeti hatásainak elemzése, alternatív energiaátalakítási módok 

megismerése kapcsán. A környezet szépsége, az emberi kultúrák 

fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki egészsége közti 

összefüggések megjelenítése konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 
ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Természeti katasztrófák. 

Az ember 

természetkárosító 

tevékenysége. 
 

Ismeretek: 

A Föld. Belső szerkezete, 

földrengések, 

rengéshullámok. A légkör 

fizikai tulajdonságai. 

Természeti katasztrófák. 

Viharok, árvizek, földrengések, 

cunamik kiváltó okai. A 

kárenyhítés 

lehetőségei. 

A napenergia megjelenése a 

földi energiahordozókban. 

Víz-, szél-, nap- és 

fosszilis energiafajták, 

atomenergia. 

Energiatakarékosság a 

háztartásban 

(hőszigetelés, korszerű 

főzési, fűtési 

módszerek). 

A Föld belső 

szerkezetének, 

földrengések 

keletkezésének 

terjedésének vizsgálata 

adatgyűjtés alapján. 

Természeti katasztrófák 

vizsgálata adatgyűjtés 

alapján. Kiváltó okok 

elemzése. 

Kárenyhítés 

lehetőségeinek 

megismerése. 

A megújuló 

energiaforrások 

háztartásokban történő 

felhasználási lehetőségeinek 

elemzése adatgyűjtés alapján. 

Az atomenergia, mint az 

anyagszerkezetben rejlő 

jelentős energiaforrás 

tudatosítása. 

Energiatakarékossági 

lehetőségek vizsgálata a 

háztartásokban, 

iskolában, 

lakóhelyünkön. 

Kémia: 

a víz- és 

levegőtisztaság, a 

levegő összetétele. 

 

Biológia-

egészségtan: az 

éghajlat hatása az 

épített környezetre. 

 

Földrajz: 

Fenntarthatóság, 

fogyasztási 

szokások, 

környezettudatossá

g. 

Időjárási-

éghajlati elemek, 

jelenségek, 

légköri 

alapfolyamatok. 

 

Informatika

: 

adatgyűjtés 

az 

internetről. 
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A természetkárosítás 

fajtáinak fizikai háttere 

(erdőirtás, 

légszennyezés, fényszennyezés). 

Adatgyűjtés és elemzés 

a környezetünkben 

történő 

természetkárosításokról és 

azok hatásairól. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

Energiatakarékoss

ág. 

Hulladékkezelés. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Földrengés, légkör, légnyomás, légköri és tengeri áramlat, 

cunami, napenergia, fosszilis energia, atomenergia, megújuló 

energia, energiatakarékosság, 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Elektromos alapjelenségek, elektromos 

áram 

Órake

ret 9 

óra 

Előzetes tudás 
Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe
 a 
mindennapi életben. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra területen a tudományos modellek 

változásának felismerése. 

Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét 

leíró modellek használata fizikai jelenséggel összefüggésben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az atom felépítésnek, a 

részecskék elektromos 

töltésének 
megismerése, modellezése. 

Kémia: 

Atommag és 

elektronok. 

Atom, 
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Miért lehet életveszélyes az 

elektromos vezetékek 

közelsége, megérintése? Az 

elektromos áram. Az 

atomszerkezet és az 

elektromosság kapcsolata. 

 

Ismeretek: 

Az anyag részecskéinek 

szerkezete. Atomi méretek. 

A testek elektromos 

állapota. 

Villámlás. Az elektromos áram. 

Áramerősség, 

áramerősség 

mértékegysége. 

Elektromos vezetők, 

szigetelők. 

Fogyasztók soros és 

párhuzamos kapcsolása. 

Az elektromos feszültség, 

a feszültség 

mértékegysége. 

Áramkörök. 

Elektromos ellenállás. 

A háztartások elektromos 

energia fogyasztása. 

Elektromos munka 

és teljesítmény. 

Az elektromos áram hatása az 

élő szervezetre. Veszélyek, 

érintésvédelmi ismeretek. 

Elektromos töltéssel 

rendelkező testek kísérleti 

vizsgálata. Az 

elektromos áram 

hatásának kísérleti 

vizsgálata, az 

áramerősség mérése. 

Különböző anyagok vizsgálata 

elektromos vezetés 

szempontjából. 

Áramkörök építése, 

áramerősség és feszültség 

mérése. A soros és 

párhuzamos kapcsolás 

kísérleti vizsgálata, gyakorlati 

alkalmazásának 

megismerése. Adott 

feszültség esetén a 

fogyasztó ellenállása és a 

rajta áthaladó áramerősség 

kapcsolatának vizsgálata, a 

rövidzárlat és a 

balesetveszély felismerése. 

Az elektromos áram élettani 

hatásának elemzése 

adatgyűjtés alapján. Az 

elektromos 

készülékek és hálózat 

használata során fellépő 

kockázatok és veszélyek 

elemzése. 

molekula, 

ion. 

Atomszerkez

et. 

Elektromos töltés. 

Veszélyszimbólumok

. 
 

Biológia-

egészségtan: az 

életfolyamatokat 

kísérő elektromos 

változások. 

 

Informati

ka: 

Adatgyűjt

és. 

Animáció

k. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

Háztartási gépek, 

eszközök 

biztonságos 

használata. 

Energiatakarékosság. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Elektron, atommag, proton, neutron, elektromos töltés, atom, 

molekula, elektromos áram, elektromos vezető, szigetelő, feszültség, 

teljesítmény, fogyasztás, érintésvédelem. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Elektromágneses indukció, váltakozó áram 
Órake

ret 11 

óra 

Előzetes tudás Elektromos áram, áramerősség, feszültség, energia, energiaforrások. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét 

leíró modellek használata az elektromágneses jelenségekkel 

összefüggésben. Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk 

felismerése. Energiatípusok (kémiai-, nap-, elektromos-) egymásba 

alakítását jelentő 
folyamatok megismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási 

pontok 
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Problémák, jelenségek, 
gyakorlati 
alkalmazások: 

Permanens mágnes 
tulajdonságainak vizsgálata, 

Földrajz: 

 

Hogyan keletkezik az áram? 

Az elektromos áram 

előállítása. 

Elektromos áram 

a háztartásokban. 
 

Ismeretek: 

Az anyag mágneses 

tulajdonsága. 

Mágnesezhető, nem 

mágnesezhető anyagok. 

Az elektromágneses 

indukció. Generátor, 

váltakozó áram. 

Elektromos motorok. 

Elektromos energia 

termelése. Erőművek. 

Atomenergia. 

Villamosenergia-hálózat. 

A villamos energia 

szállításának problémái. 

Lakások elektromos hálózata. 

Az elektromos áram hatása az 

élő szervezetre. 

Veszélyek, 

érintésvédelmi ismeretek. 

Energiatakarékos 

eljárások, eszközök 

ismerete 

(energiatakarékos izzó, 

hőszivattyú). 

gyakorlati alkalmazások 

gyűjtése, elemzése. 

A Föld mágnesességének 

vizsgálata, elemzése, az 

iránytű használata. Az 

elektromágnes kísérleti 

vizsgálata, gyakorlati 

alkalmazások gyűjtése 

elemzése. Különböző anyagok 

vizsgálata mágnesezhetőség 

szempontjából. 

Az elektromágneses indukció 

kísérleti vizsgálata, a generátor 

és az elektromos motor 

működésének elemzése 

modell alapján. A váltakozó 

áram 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Elektromos motor modellezése. 

Erőművek csoportosítása, a 

környezetünkben található 

erőművek jellemzése 

adatgyűjtés alapján. Az 

atomenergia 

energiaellátásban 

betöltött szerepének 

áttekintése. 

Transzformátor kísérleti 

vizsgálata, a villamos 

energia 

szállításában betöltött 

szerepének elemzése. 

Magyar tudósok 

szerepének vizsgálata az 

elektromosság gyakorlati 

felhasználása 

tekintetében adatgyűjtés alapján. 

A háztartásokban található 

elektromos fogyasztók 

adatainak értelmezése, 

csoportosításuk energiaigény 

szerint. 

A háztartásokban használt 

elektromos fogyasztók 

működési költségeinek 

meghatározása egyszerű 

számításokkal. 

A Föld mágneses 

pólusai, tájékozódás 

a Föld felszínén. 

Energiatakarékossá

g, fenntarthatóság. 
 

Informatika: 

filmek, 

animációk 

keresése. 

 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

Háztartási gépek, 

eszközök 

biztonságos 

használata. 

Energiatakarékosság. 

 

Történelem, 

társadalmi 

és 

állampolgá

ri ismeretek: 

az 

elektromosság 

szerepe az ipari 

fejlődésben, 

magyar 

találmányok az 

elektromosságg

al kapcsolatban. 
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Az energiatakarékosság 
lehetőségeinek vizsgálata. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, 

generátor, váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergia-

hálózat, 
transzformátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem. 
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A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, 

tömeg, sűrűség, hőmérséklet, idő, nyomás, légnyomás, erő, súly, 

feszültség, áramerősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni 

a mérésükre alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert 

mértékegységek közötti átváltásra. 

Ismerje a víz különböző halmazállapotait, a halmazállapot 

változásokhoz tartozó jelenségek szerepét a gyakorlati életben, 

időjárásban. Ismerje a hang és a fény jellemzőit, a hallás és látás fizikai 

hátterét. Ismerje fel a gyakorlati életben tapasztalható fény- és 

zajszennyezést. Ismerje az ultrahang gyakorlati jelentőségét. 

Legyenek ismeretei a fényképezőgép és a távcsövek működéséről, az 

űrkutatás eszközeiről. 

Ismerje a háztartásokban, a közlekedésben alkalmazott 

energiahordozókat, értse az energiatakarékosság szükségességét, a 

fenntartható fejlődés fogalmát. 

Legyen képes a közlekedésben, a hétköznapi életben előforduló 

egyszerű mozgások jellemzésére. Ismerje a sebességváltozás és az erő 

kapcsolatát, tudja fizikai ismereteit felhasználni a járművek 

sebességváltozásakor fellépő jelenségek magyarázatára. 

Ismerje a Naprendszer objektumait, legyenek ismeretei az Univerzum 

felépüléséről. Értse a csillagjóslás és a csillagászat közötti különbséget. 

Legyenek ismeretei az időjárási jelenségek, természeti katasztrófák 

fizikai hátteréről. Ismerje fel az ember környezetszennyező, 

természetkárosító tevékenységét. 

Az elektromos áramról tanult ismereteit tudja alkalmazni a háztartási 

elektromos készülékek használatakor, legyen tisztában az elektromos 

készülékek használata során fellépő kockázatokkal, veszélyekkel. 

IKT ismereteit tudja alkalmazni fizika témájú információgyűjtésben, - 

rendezésben, -megjelenítésben. Legyen képes mérési adatok 

táblázatos és grafikus ábrázolására. Ismerje és önálló tanulás során 

használni tudja a tanórák során megismert online tananyagbázisokat, 

enciklopédiákat, elektronikus könyvtárakat. 

Tanult ismeretei alapján legyen képes a tananyaghoz tartozó 

kísérletek, hétköznapi jelenségek magyarázatára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Ének-Zene 
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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. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a tanulók 

széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei 

világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést 

szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a relatív 

szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti az érzelmi 

intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és más népek 

zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris műfajok igényes 

szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, részben az iskolán kívül 

szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben zenei gyakorlatára épül, s 

ezáltal ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és 

gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült 

zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei 

gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 

Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy a 

kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal. (Pl. közös 

éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek 

szervezése hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 
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Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól kezdve a klasszikus 

zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a jazz és az igényes 

populáris zene válogatott szemelvényeivel 

– elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti 

érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól függetlenül értelmezhető. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése 

A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók a 

megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legyenek újat alkotni. A 

generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, 

fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene 

elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, 

ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 

 A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív tevékenységet 

mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy 

adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az 

aktív zenélésen keresztül. 

Felismerő kottaolvasás 

A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a tanulók, 

amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való ismerkedés 

kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez is jelentősen 

hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik. 

Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem tudják 

megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelenséget képesek 

jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás 

folyamatában. 

A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, hanem az 

énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei fordulatokat 

felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk megismerése pedig 

segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji 

meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség személyes 

kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a népdalok gazdag 

szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A népdalok nem a felismerő 
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kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a szebb, tisztább megszólaltatást 

segíti. 

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. 

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 zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is 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 a hallgatott zene funkciójához, stílusához és műfajához megfelelő közelítés. 

Lényeges, hogy a tanulók úgy hallgassanak zenét, hogy a zene különböző megnyilvánulásaihoz a 

zenéhez leginkább illeszkedő befogadói magatartással forduljanak. 

A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, karakterek, 

érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pedig a biztos és 

differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei memória. Ezeket 

rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival 

lehet kialakítani. 

A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az elméleti 

és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal kell foglalkozni. A 

lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes 
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mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői 

életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási 

helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemutatása, művészi és 

emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak 

átéreztetése, és mindennek művészetére gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként 

megtámogathatják a jól megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, 

tájékozódást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az 

összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei 

érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, 

amelyekről szólnak. 

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 6 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. Az 

általános iskola utolsó két osztályában sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az 

ismeretközlés szintjén. 

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 
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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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Helyi tantervi órakeret:    

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

 

Kerettante

rvi óraszám 

a 3-4. 

évfolyamon 

Helyi 

tantervi 

óraszám a 

3-4. 

évfolyamon 

Helyi 

tantervi 

óraszám 

az 3. 

évfolyam

on 

65+7=72ó

ra 

Helyi 

tantervi 

óraszá

m a 4. 

évfolyam

on 

65+7=72ó

ra 

Zenei
 reprodukci
ó- 
éneklés 

78 
78+2 óra 39 +1óra 39 +1óra 

Zenei

 reprodukci

ó- Generatív  

 (önállóan 

és/vagy 

 csoportosa

n alkotó), kreatív zenei 
tevékenység 

 

 

13 

13+3 óra 7 +1óra 6+2 óra 

Zenei

 reprodukci

ó- Felismerő

 kottaolvas

ás, 

zeneelméleti 

alapismerete

k 

 

13 

13+3 óra 6+2óra 7+1 óra 

Zenei befogadás
 – 

Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

 

7 

7+4 óra 3 +2óra 4 +2óra 

Zenei befogadás 

– Zenehallgatás 

 

19 

19+2 óra 10+1 óra 9+1 óra 

130+14=144ó
ra 

130+14=144ó
ra 

72 óra 72óra 

Az 

összes 

óraker

et 

felosztá

sa 

évfolyamonké

nt 

+ 7 óra 

szab

ad 

időke

ret 

+ 7 óra 

szaba

d 

időke

ret 

Összes
en 

65+7=

72 
óra 

Összes
en 

65+7=

72 
óra 
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Szabadon tervezhető időkeret: 7 óra/évfolyam 

 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet az ének-zene tantárgyból a 3 és 4. évfolyamon 

az egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése vagy a 

képességek fejlesztése céljából. 

A kerttanterv 65 órát tölt meg kötelezően előírt tananyagtartalommal, a szabadon felhasználható 

(10%) órakeret 7 óra. A szabad időkeret óraszámának elosztása helyi tantervi javaslat, amit a 

tantárgyat tanító pedagógus a fenti szempontokat figyelembe véve módosíthat az osztály összetétele, 

a tanulók képessége alapján.
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3.évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Helyi tantervi óraterv

 

Tematikai egység/ fejlesztési cél Órakeret 

Zenei reprodukció-éneklés 39+1óra 

Zenei reprodukció- Generatív (önállóan
 és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

7+1óra 

Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

6+2óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 3+2óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 10+1óra 

Összes óraszám 65+7=72 óra 

 

Szabadon tervezhető időkeret: 7 óra 

 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet az ének-zene tantárgyból a 3. évfolyamon az 

egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése vagy a képességek 

fejlesztése céljából. 

A kerttanterv 65 órát tölt meg kötelezően előírt tananyagtartalommal, a szabadon felhasználható 

(10%) órakeret 7 óra. A szabad időkeret óraszámának elosztása helyi tantervi javaslat, amit a 

tantárgyat tanító a fenti szempontokat figyelembe véve módosíthat az osztály összetétele, a tanulók 

képessége alapján. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

 

Fejlesztési cél 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Óraker

et 

 

39+1 

óra 

 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, 

megfelelő tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való 

éneklése. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok 

megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, 

helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő 

akaratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a 

hangterjedelem bővítése (a–e”). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó 

megfigyelések megfogalmazása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar gyermekdalok, népdalok,európai 

gyermekdalok hallás utáni tanulása a már korábban 

elsajátított dalkészlet figyelembevételével 

Műdalok magyar költők verseire (pl.:Kisemberek 

dalai: Kodály Zoltán -Weöres Sándor, Gryllus 

Vilmos: Dalok) 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva 

(dalok és könnyen énekelhető témák hangszeres 

művekből a zenehallgatási anyagból, magyar 

zenetörténeti táncdallamok. 

Többszólamú éneklés: kánonok, dalok 

ritmushangszer kísérettel (Bárdos Lajos,Kerényi 

György, Szőnyi Erzsébet). 

Népi gyermekjátékok: szüret, lakodalom, leánykérés, 

kézfogó, kapus játékok, körjátékok tanulása, 

egyszerűbb tánclépések fűzése 

Magyar nyelv és irodalom: 

szókincs bővítése, érthető 

szövegejtés, kifejező 

artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és 

néptánc kapcsolata, 

népszokások dramatizált 

előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra jellemző 

példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei 
tevékenység 

Óraker

et 7+1 

óra 

 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. 

Metrumérzet, helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang 

jellemzőinek 
tapasztalata 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, többszólamú 

ritmusimprovizáció a korábban tanult ritmusképletek 

felhasználásával, a 4/4-es és 2/4-es metrum érzete és helyes 

hangsúlyozása, dallami improvizáció adott hangkészletben 

(énekhang, 
hangszer). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

− Tempó metrum (2/4, 4/4) és ritmikai 

változások felismerése, reprodukciója és 

gyakorlása kreatív 

feladatokkal. 

 

− Énekléssel megismert ritmusképletekhez 

kapcsolódó egy- és többszólamú ritmus gyakorlat 

változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek - 

kérdés és felelet. 

 

Dráma és tánc: 

önkifejezés erősítése, 

néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, hangszerkíséret Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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dobbantás), ritmusnevekkel vagy más 

szótagokkal csoportosan és párban (ritmusvariáció, 

ritmusimitáció 

használata. 

 
Testnevelés és sport: 

párban, ritmuslánc, hiányzó ritmusmotívumok 
pótlása). 

 

Dallam: 

− Énekes rögtönzés trichordokkal (l-sz-m, m-r-d) 

ritmus nélkül és szabad ritmizálással. 

− Dinamikai változások gyakorlása kreatív 

gyakorlatokkal. 

 

− Harmónia és polifónia: 

− Ritmuskíséret komponálása, ritmus osztinátó, 

tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, 

pl.:dudabasszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

− kérdés-felelet játék, dallamkiegészítéssel 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 
Játékos memória gyakorlatok rögtönzött 

dallamfordulatokkal 

mozgáskoordináció 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ritmusvariáció, 2/4 és 4/4 ütemmutató, osztinátó, orgonapont, 

zenei mondat(forte, piano), memória, „néma” éneklés. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órake

ret 6+2 

óra 

 

Előzetes tudás 

A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, 

betűkottáról, hangjegyről és azok hangoztatása tanári 

segítséggel 
csoportosan 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és 

megszerzett zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb 

elemeivel. A zene jelrendszerének olvasása kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-tudatosítás- 

gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

− Ritmikai elemek: önálló nyolcadérték és szünete, 

szinkópa, 

egész kotta és szünete 

− Ütemmutató, ütemfajta:2/4 és 

4/4 Dallami elemek: 

− Belépő szolmizációs hangok: alsó szó, felső dó’ 

− A pentaton, pentachord, hexachord hangsor 

dallamfordulatai 

 

 

 

 

Matematika: 

halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és 

jelzések 

használata 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek 

szolmizációs neve, kézjele, betűjele 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Befogadói 

kompetenciák fejlesztése 
Órake

ret 3+2 

óra 

 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának 

képessége a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 

fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres 

zenehallgatás által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség 

és 
a formaérzék fejlesztése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

− tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval 

(egyénileg, párban vagy csoportosan) - differenciált 

karakterű 

zeneművek vagy zenei részletek többszöri 

meghallgatásával (ismétlődő 

lejátszásával); 

− a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes 

és zenehallgatási anyag segítségével; 

− teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy 

zenei megfigyelésre koncentráló 

feladattal; 

− zenei memória 

gyakorlatok. Zenei jelenségek 

megfigyeltetésével: 

− hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás 

fejlesztése; 

− a hangszerek hangszínének megkülönböztetése 

és azonosítása a hangadás módja szerint; 

− zenei együttesek (szimfonikus zenekar, énekkar és 

zenekar együttes megszólalása, a gyermekkórus, nőikar, 

férfikar, 

vegyeskar); 

 

− formaérzék fejlesztése, a zenei analízis képessége a 

következő fogalmak használatával: azonosság 

(visszatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a 

forma mozgásos és 

vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 

 

− differenciált karakterek zenei 

ábrázolásának megfigyeltetése, 

leírása; 

− ellentétpárok: szóló-tutti, forte-piano, egyszólamú- 

többszólamú; 

 

− a dallam és kíséret különbözőségeinek megfigyelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejleszt

és, hangszín, 

hangerő. 

 

Matematika: 

elemző képesség 

fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc 

és szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: 

zenei élmények 

vizuális 

megjelenítése 
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Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészek; 

 

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált 

előadás; vizuális megjelenítés (különböző 

technikák); 

népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Kórusfajta, zenekartípus, hasonlóság, variáció, különbözőség, 

zenei ellentétpár, staccato-legato, szóló-tutti, forte-piano, 

egyszólamú- 
többszólamú, hangszertípus. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Óraker

et 

 

10+1ór

a 

Előzet

es 

tudás 

Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően. Ismeretek hangszerekről. 

A 

tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 

befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji 

és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 

énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódva: 

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban. 

− Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

− Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és 

férfikar, vegyeskar. 

− Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, 

ritmus), zenei szemelvények az azonosság, 

különbözőség, hasonlóság és a variáció 

megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett. 

− A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

− A szereplők karakterének azonosítása, 

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken 

keresztül. 

 

Erkölcstan: 

zeneművek erkölcsi 

tartalma, üzenete, 

viselkedési normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc 

és szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: 

zenei tartalmak 
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kifejezőeszközök felismerésével. 

− Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag 

vizuális 

megjelenítése. 

Zenehallgatási anyag: 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek azonos 

stílusú és műfajú művekkel kiválthatók.  

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A megfelelő 

részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció,

 vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek 

(szólóhangszertől a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 

zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – részletek, 

Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar népzene 

sorozatból). 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis kéményseprő 

[The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály Zoltán: Háry János) 

– DVD-felvételekről is. 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris 

kódex) 

Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) Thomas Morley: Fyre, fyre 

Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni) 

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248, Johann Sebastian 

Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212 Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) 

szimfónia 

Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca Bedřich Smetana: Moldva 

(Vltava) in: Hazám (Má vlast) 

Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka Camille Saint-Saëns: Az 

állatok farsangja (Le carnaval des animaux) Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25 

Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104, Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok 

Bartók Béla: Egynemű karok 
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4.évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves órasszám: 72 óra 

 

Tematikai egység/ fejlesztési cél Órakeret 

Zenei reprodukció-éneklés 39+1óra 

Zenei reprodukció- Generatív (önállóan
 és/vagy 
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

6+2óra 

Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

7+1óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4+2óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 9+1óra 

összes óraszám 65+7=72 óra 

 

Szabadon tervezhető időkeret: 7 óra 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet az ének-zene tantárgyból a 4. évfolyamon az 

egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése vagy a képességek 

fejlesztése céljából. 

A kerttanterv 65 órát tölt meg kötelezően előírt tananyagtartalommal, a szabadon felhasználható 

(10%) órakeret 7 óra. A szabad időkeret óraszámának elosztása helyi tantervi javaslat, amit a 

tantárgyat tanító a fenti szempontokat figyelembe véve módosíthat az osztály összetétele, a tanulók 

képessége alapján. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Órake

ret 

39+1 

óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő 

tempóban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése elsősorban hallás utáni, a könnyebb dalok 

megfelelő előkészítéssel jelrendszerről tanítással. 

A többszólamú éneklés fejlesztése. 

Az éneklés helyes szokásainak további alakítása (helyes légzés, 

helyes hangzóformálás, hangadószerv megóvása, a hangerő 

akaratlagos alkalmazása, szövegejtés, artikuláció, frazeálás), a 

hangterjedelem bővítése (a–e”). 

A dalok metrumára, ritmikájára és dallamára vonatkozó 

megfigyelések megfogalmazása. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Magyar népdalok tanulása: változatos téma és hangulat 

szerint válogatva 

Jeles napokhoz kapcsolódó szokásdallamok: advent, 

betlehemezés, újév, farsang, Gergely-járás, húsvét, pünkösd 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szókincs bővítése, 

érthető 

szövegejtés, 

kifejező 

artikuláció. 



 

418 

 

Műzenei példák többféle zenei stílusból válogatva (dalok és 

könnyen énekelhető témák hangszeres művekből a 

zenehallgatási anyagból, magyar zenetörténeti táncdallamok. 

Többszólamú éneklés: biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok 

ritmushangszer kísérettel (Kodály Zoltán, Kerényi György, 

Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet). 

Más népek dalainak éneklése magyar 

nyelven A Himnusz éneklése csoportosan 

 

Dráma és tánc: 

népdal és néptánc 

kapcsolata, 

népszokások 

dramatizált 

előadása. 

 

Vizuális kultúra: 

a népi 

tárgykultúra 

jellemző 

példáinak 

ismerete. 

 

Testnevelés és 

sport: mozgás, 

helyes légzés, 

testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, 
váltakozó 

ütem, hangszerkíséret, dallamvonal, sorszerkezet 

 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

Óraker

et 6+2 

óra 

 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. 
Metrumérzet, 

helyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek 

tapasztalata. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet 

improvizáció, többszólamú ritmusimprovizáció a korábban tanult 

ritmusképletek felhasználásával, a 2/4-es, 4/4-es és 3/4-es metrum 

érzete és helyes hangsúlyozása, dallami improvizáció adott 

hangkészletben 
(énekhang, hangszer). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Tempó, ritmus, metrum: 

− Tempó metrum (2/4, 3/4, 4/4) és ritmikai 

változások felismerése, reprodukciója és 

gyakorlása kreatív 

feladatokkal. 

 

− Énekléssel megismert ritmusképletekhez 

kapcsolódó egy- és többszólamú ritmus gyakorlat 

változatosabb 

mozgásokkal (pl. taps, csettintés, combütögetés, 

dobbantás), ritmusnevekkel vagy más szótagokkal 

csoportosan és párban (ritmusvariáció, 

ritmusimitáció párban, ritmuslánc, hiányzó 

ritmusmotívumok pótlása). 

Dallam: 

 

− Dinamikai változások gyakorlása kreatív 

gyakorlatokkal. Ritmuskíséret komponálása, 

ritmus 

osztinátó, dallam két szólamra elosztva, tartott 

hangos, 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

mondatszerkezetek - 

kérdés és felelet. 

 

Dráma és tánc: 

önkifejezés erősítése, 

néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció 
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ill. hangcsoportos kíséretek, dudabasszus) 

 

 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

− Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítése, 

− egyszerűbb,saját költésű népdalszerű dallam 

improvizációja. 

 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött 

dallamfordulatokkal, hangzó és „néma” éneklés. 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus zenei forma, 

nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, crescendo, 

decrescendo, 
memória, „néma” éneklés. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 
Órake

ret 7+1 

óra 

Előzetes tudás A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 
hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján a zenei notáció újabb elemeivel. A 

zene jelrendszerének olvasása kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés-

tudatosítás- gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

− Ritmikai elemek: pontozott fél és szünete, nyújtott és 

éles ritmus. 

− Ütemmutató, ütemfajta: ¾. 

Dallami elemek: belépő szolmizációs hangok: alsó ti, ti és 

fá hangok 

− A pentaton, pentachord, hexachord és a hétfokú 

hangsor dallamfordulatai. 

Hangközök: 
Tiszta hangközök: kvint, kvart, prím, oktáv 

Matematika: 

halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: 

vizuális jelek és 

jelzések 

használata 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek 

szolmizációs neve, kézjele, betűjele, hármas ütem, violinkulcs, 

kereszt és b mint 
előjegyzés 
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Tematikai 
egység/ 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése Óraker
et 



 

422 

 

Fejlesztési cél  4+2 
óra 

 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő 

hangszínhallás, többszólamú halláskészség és formaérzék. 

Alapismeretek hangszerekről, a zene befogadásának képessége a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további 

fejlesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres 

zenehallgatás által. Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és 

a formaérzék 
fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

− tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval 

(egyénileg, párban vagy csoportosan) - differenciált 

karakterű zeneművek vagy zenei részletek többszöri 

meghallgatásával (ismétlődő lejátszásával); 

− a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes 

és zenehallgatási anyag segítségével; 

− teljes zenei befogadás kiegészítve egy-egy 

zenei megfigyelésre koncentráló feladattal; 

− zenei memória 

gyakorlatok. Zenei jelenségek 

megfigyeltetésével: 

− hangfajták (szoprán, mezzo, alt) hangszínhallás fejlesztése; 

− a hangszerek hangszínének megkülönböztetése 

és azonosítása a hangadás módja szerint; 

− zenei együttesek (szimfonikus zenekar, fúvós együttes, 

vonószenekar, énekkar és zenekar együttes 

megszólalása, a gyermekkórus, nőikar, férfikar, vegyes 

kar); 

− formaérzék fejlesztése, a zenei analízis képessége a 

következő fogalmak használatával: azonosság 

(visszatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a 

forma mozgásos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 

− differenciált karakterek zenei 

ábrázolásának megfigyeltetése, leírása; 

− ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

memóriafejleszt

és, hangszín, 

hangerő. 

 

Matematika: 

elemző képesség 

fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc 

és szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: 

zenei élmények 

vizuális 

megjelenítése 
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piano, egyszólamú-többszólamú; 

− a dallam és kíséret különbözőségeinek 

megfigyelése. Fejlesztő hatás fokozása, tanult ismeret 

elmélyítése: 

– rövid történetek zeneszerzőkről, híres előadóművészek; 

 

– a dalok szövegének értelmezése, dramatizált 

előadás; vizuális megjelenítés (különböző 

technikák); 

népi játékhangszerek készítése: dobok, sípok, húros hangszerek. 

 

Kulcsfogalm

ak/ 

fogalmak 

zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, 

különbözőség, zenei ellentétpár, staccato-legato, szóló-tutti, dúr és 

moll 
jelleg, hangszertípus, hangszercsaládok. 

 

Tematik

ai 

egység

/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órake

ret 9+1 

óra 

Előzetes 

tudás 

Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei 

élményeknek megfelelően. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A tanult énekes anyaghoz kapcsolódó műzenei anyag vokális és 

hangszeres feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára 

befogadható zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. 

Műfaji és stílusbeli sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az 

énekes, generatív tevékenységeihez és a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódva: 

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban. 

− Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

− Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és 

férfikar, vegyeskar. 

− Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, 

ritmus), zenei szemelvények az azonosság, 

különbözőség, hasonlóság és a variáció 

megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett. 

− A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

− A szereplők karakterének azonosítása, 

kifejezőeszközök felismerésével. 

− Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei 

anyag felidézésével a szereplő felismertetése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: memória 

fejlesztése a tanult 

szövegeken 

keresztül. 

 

Erkölcstan: 

zeneművek erkölcsi 

tartalma, üzenete, 

viselkedési normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc 

és szabad mozgás, 

improvizáció, 

dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: 

zenei tartalmak 

vizuális 

megjelenítése. 
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A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei a 4. 

évfolyamon 

− A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el 

tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több 

versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is 

éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó 

hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. Képesek 

az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel 

kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus 

osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon). 

− Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Képesek ritmusvariációt, ritmussort és több szólamban ritmus 

kompozíciót alkotni. A 2/4-es 3/4-es és 4/4-es metrumot 

helyesen hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs hangokból 

dallamfordulatokat improvizálnak, kérdés-felelet jellegű 

formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete alapján 

lalázva vagy szolmizálva is. 

− A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 

jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, 

vonalrendszer). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai 

elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok 

stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. 

− Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 

tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert 

hangszereket. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés 

jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) 

meg tudják fogalmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső 

hallásuk. 

Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei 

részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati 

tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve a zenei 

stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik. 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, 

daljáték balett. 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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ZENEHALLGATÁSI ANYAG 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A 

zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek azonos 

stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. Tehát az Apáczai Kiadó CD-i lefedik a központi 

követelményeket. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének- zene óra keretei 

között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, meseopera). A 

megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak 

iránymutatást. 

Benyomások zenéről: különböző zenei karakterek, azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció, 

vokális együttesek (a szólóhangtól a kórusig), hangszeres együttesek (szólóhangszertől a zenekarig), 

hangszeres virtuozitás. 

A tanult népdalok felvételei, népi hangszerek bemutatása felvételről (kapcsolódjon gyakorlati 

zenéléshez), táncrend a népzenében, idegen népek zenéje. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104 – részletek, 

Bartók Béla: Magyar népdalok ,BB 80b, valamint válogatás Kodály Zoltán: Magyar népzene 

sorozatból). 

Zenés mese, meseopera, gyermekopera, daljáték (ajánlott: Benjamin Britten: A kis kéményseprő 

[The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let’s Make an Opera] op. 45, Kodály Zoltán: Háry János) 

– DVD-felvételekről is. 

Ajánlott művek különböző stíluskorszakokból válogatva: Régi magyar táncok (Kájoni és Vietoris 

kódex) 

Clément Jannequin: A madarak éneke (Les chant des oiseaux) Thomas Morley: Fyre, fyre 

Antonio Vivaldi: A négy évszak (Le Quattro Stagioni) 

Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium (Weihnachtoratorium), BWV 248, Johann Sebastian 

Bach: Mer hahn en neue Oberkeet (Parasztkantáta), BWV 212 Leopold Mozart: G-dúr (Vadász) 

szimfónia 

Wolfgang Amadeus Mozart: A dúr szonáta, KV. 331. III. tétel Alla Turca Bedřich Smetana: Moldva 

(Vltava) in: Hazám (Má vlast) 

Johann Strauss: Kék Duna keringő, Radetzky-induló, Tere-fere polka Camille Saint-Saëns: Az 

állatok farsangja (Le carnaval des animaux) Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra, op. 25 

Bartók: Negyvennégy duó két hegedűre, BB 104, Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok 

Bartók Béla: Egynemű karok 

 



 

427 

 

 

5–8. évfolyam 

 
A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi nevelés, nemzeti 

öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért és önkéntesség, 

médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – 

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi 

kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló tanulás 

kompetenciája fejlesztéséhez is hozzájárul. 

Fejlesztési célok 

Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés örömének és helyes 

szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkorban már az éneklés tisztasága, 

kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív muzikalitás kialakítása 

kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes 

anyagban, azonban a hangsúly folyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények irányába, majd a 

7. és 8. osztályban a populáris zene szemelvényei is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél 

fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként hatnak 

alapvetően, meghatározóan e művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket improvizációs, kreatív 

játékos és intellektuális feladatokkal is gyakorolják. 

Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. Elsődleges cél a 

stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai megoldások, egy-egy 

zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. Kronologikus áttekintésre majd a 8. 

osztályban kerül sor. A felső tagozatos zenehallgatásra ajánlott alkotások többsége nagy lélegzetű, 

előkészítése, többszöri meghallgatása és feldolgozása sokszor meghaladja a tanítási óra adta 

időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli meghallgatására is és más, az órai anyaghoz 

kapcsolódó zeneművek megismerésére. 

 

Az ének-zene tantárgy órakerete: 

Éves óraszám: 36 óra/évfolyam ,   

Heti óraszám: 1 óra/ évfolyam 

Az egyes tematikai egységek/fejlesztési területek órái tartalmazzák az új anyag feldolgozó, a 

gyakorló, az összefoglaló, rendszerező órákat. 
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A helyi tantervben szabadon tervezhető 10%-os órakeretet ének-zene tantárgyból az adott tematikai 

egység keretein belül gyakorlásra, a zene iránti fogékonyság és a zenei ízlés formálására használjuk 

fel. (Jelölési módja az órakeret részben: +óra.) 

Az óráknak anyagát a mindenkori adott osztályra, adott tanévre szóló tanmenet tartalmazza 

részletesen. 

 

7.évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra  

Heti óraszám: 1 óra 

 
 

 
Tematika egység/fejlesztési terület 

 
Órakeret/32+4/ 

Zenei reprodukció- Éneklés 11óra 

Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó, 
kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

3+1óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4+1óra 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 10+2 óra 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Óraker

et 11 

óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle 

zenetörténeti stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, 

más népek dalai, kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból 

válogatott néhány példával. Az énekhang további képzése, 

figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődésére (mutálás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból 

válogatva Más népek dalai 

Más földrészek népzenéje, afroamerikai 

zene. Zongorakíséretes dalok. 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid 

részletei. Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag. 
 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező 

éneklésre törekvés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítés

ek irodalmi 

alapja. 

 

Idegen nyelvek: 

más népek dalai 

eredeti nyelven. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Társasdal, keserves, táncnóta. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

Óraker

et 4 

óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív 

képességfejlesztés komponálással, rögtönzött folytatással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása 

és reprodukálása. 

Matematika: 

absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai 

jellemzőinek megfigyelése, reprodukciója 

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, 

érzelmek kifejezése 

többféle eszközzel. 

Dallam: blues skála megismertetése. 
 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel 

(hangkészlet, metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött 

folytatás (pl. kérdés és felelet rögtönzés). 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Órake

ret 3+1 

óra 

 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és 

dallami elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek 

során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának 

képessége. 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

zenei anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a 

belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-

egy meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében 

és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum, új 

ütemfajták Dallami és 

harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 
kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés 
szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

Órake

ret 4+1 

óra 

 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint 

az átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói 

kompetencia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei 

anyag befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei 

tapasztalatok Szerkesztési és formai ismeretek: homofon 

és polifon szerkesztésmód. 

 

Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek 

megfigyelésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, 

nemzeti romantika, 

romantikus vers, 

szövegelemzés. 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 
műfajáról és 

formájáról. 
 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő 

egyszerűsített kottakép). 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 

 

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások 

felfedeztetése, bemutatása, az önálló ismeretszerző 

tevékenységre való ösztönzés, önálló gyűjtések, kutatások (zenei 

példa és ismeretanyag). 

Idegen nyelvek: 
énekes 

művek eredeti 

nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások 

erkölcsi üzenete. 

 
Vizuális 

kultúra: 

művészettörténe

ti 

stíluskorszakok 

és 

stílusirányzatok

. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus 

zene, populáris zene. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Óraker

et 10+2 

óra 

 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének 

és értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek 

kronológiai rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
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pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények 

meghallgatása, zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom 

széles spektrumából válogatva: 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus 

és kortárs költészet, 

szövegelemzés. 

a középkor és a reneszánsz zenéje: madrigál, 

barokk zene: szvit, concerto, concerto grosso 

részletek, bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, 

versenymű, 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, 

zongoradarabok, programzene, szimfonikus 

költemény, a 20. század zenéje: daljáték. 

 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji 

sokszínűségének megismerése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális 

kultúra: 

művészettörtén

eti 

stíluskorszakok 

és 

stílusirányzatok 

ismerete. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a 

kultúrabefogadás szándékának erősítése (hangverseny-

látogatás motivációs szerepének felhasználásával). 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Madrigál, concerto grosso, vonósnégyes, versenymű, 

szimfonikus költemény. 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint 

módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között 

Az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei,a 

továbbhaladás 

feltételei a 

7. évfolyam végén 
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csak részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál 

meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Európán kívüli kultúrák népzenéje Gregorián énekek 

Johann Sebastian Bach: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048 – 3. tétel Jean Baptist Lully: Az 

úrhatnám polgár – balett 

Ludwig van Beethoven: V. „Sors” szimfónia, Op. 67. Franz Schubert: Die Schöne Müllerin – 

dalciklus Frederic Chopin: H-dúr nocturne, op. 32. No. 1 

Erkel Ferenc: Hunyadi László - részletek Liszt Ferenc: Les Preludes 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

Keith Emerson–Greg Lake–Carl Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition) Presser 

Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy zenés színpadi 

művének részlete. 

8.évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1óra 

 

 
 

Tematika egység/fejlesztési terület 

 

Órakeret/32+4=

36 óra/ 

Zenei reprodukció- Éneklés 11+3 óra 

Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó, 
kreatív zenei tevékenység 

4 óra 

Zenei reprodukció- Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 
alapismeretek 

3+1óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 óra 

Zenei befogadás - Zenehallgatás 10 óra 
 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Zenei reprodukció – Éneklés 
Óraker

et 

11+3 

óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle 

zenetörténeti stílusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, 

más népek dalai, kiegészítve a magyar populáris zene műfajaiból 

válogatott néhány példával. Az énekhang további képzése, 

figyelve a tanulók egyéni vokális fejlődésére (mutálás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
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pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból 

válogatva Más népek dalai 

Más földrészek népzenéje, afroamerikai zene. 

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy 

mai feldolgozásai. 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid 

részletei. Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- 

és témarészletek a barokk és a romantika korából. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak 

megfelelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező 

éneklésre törekvés. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

verbális 

kifejezőkészség 

fejlesztése, 

versmegzenésítés

ek irodalmi 

alapja. 

 

Idegen nyelvek: 

más népek dalai 

eredeti nyelven. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Társasdal, keserves, táncnóta. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei 

tevékenység 

Óraker

et 4 

óra 

Előzetes tudás Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív 

képességfejlesztés komponálással, rögtönzött folytatással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása 

és reprodukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai 

jellemzőinek megfigyelése, reprodukciója 

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Matematika: 

absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése. 
 

Vizuális kultúra: 

önkifejezés, 

érzelmek kifejezése 

többféle eszközzel. 
Dallam: blues skála megismertetése.  

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel 

(hangkészlet, metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött 

folytatás 
(pl. kérdés és felelet rögtönzés). 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

Óraker

et 3+1 

óra 

 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és 

dallami elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 

újraalkotásának képessége a különböző generatív tevékenységek 

során. Könnyű olvasógyakorlatok énekes reprodukciójának 

képessége. 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei 

reprodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt 

zenei anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a 

belső hallás fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése 

egy-egy 
meghallgatott zenemű kottaképének követése alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – 

tudatosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében 

és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

új ütemfajták: 

Dallami és harmóniaelemek: 

harmóniai változások megfigyelése. 

Hangközök: 
kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés 
szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák 

fejlesztése 

Óraker

et 4 

óra 

 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint 

az átélt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói 

kompetencia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 
céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei 

anyag befogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei 

tapasztalatok Szerkesztési és formai ismeretek: homofon 

és polifon szerkesztésmód. 
 

A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében. 

Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek 

megfigyelésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: középkori 

világi költészet, 

nemzeti romantika, 

romantikus vers, 

szövegelemzés. 

Impresszionizmus a festészetben és a zenében. 

A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a 

következő szempontok alapján: forma, szöveg, 

szövegábrázolás, dallami 

jellemzők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, 

hangszerelés, improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói 

megoldások. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

zeneirodalmi 

alkotások történelmi 

kapcsolata. 
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A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, 

zeneművek történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek 

műfajáról és 

formájáról. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő 

egyszerűsített kottakép). 

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások 

felfedeztetése, bemutatása, az önálló ismeretszerző 

tevékenységre való ösztönzés, önálló gyűjtések, kutatások (zenei 

példa és ismeretanyag). 

Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és 

történelmi események között, önálló gyűjtőmunka 

segítségével. 

Idegen nyelvek: 

énekes művek eredeti 

nyelven. 

 

Erkölcstan: 

műalkotások 

erkölcsi üzenete. 

 

Vizuális 

kultúra: 

művészettörténe

ti 

stíluskorszakok 

és 

stílusirányzatok

. 

 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, 

népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 
Óraker

et 10 

óra 

 
Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének 

és értelmezésének képessége. 
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek 

kronológiai rendszerezésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 



 

438 

 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények 

meghallgatása, zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom 

széles spektrumából válogatva: 

 
a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr 

ének, barokk zene: kantáta és oratórium 

bécsi klasszicizmus: szimfónia, 

a romantika zenéje: romantikus dal 

a 20. század zenéje: kórusművek, opera, táncjáték, 

kamarazene, jazz és a rock születése, 

kortárs zenei művek megismerése. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji 

sokszínűségének megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése. 

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és 

formák rendszerezett ismerete. 

Magyar nyelv és 

irodalom: romantikus 

és kortárs költészet, 

szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: zeneirodalmi 

alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörtén

eti 

stíluskorszakok 

és 

stílusirányzatok 

ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás 

motivációs szerepének felhasználásával). 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, oratórium, kantáta, táncjáték, kamarazene, jazz, rock. 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint 

módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál 

meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Európán kívüli kultúrák népzenéje 

Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 

Az énekes anyagból 8 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből 

énekelnek kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus 

hallásuk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei a 

8. évfolyam végén 
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Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja Joseph Haydn: 

Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus 

Maurice Ravel: Bolero 

Erik Satie: Gymnopedie No. 1. 

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra John Cage: 4’33” 

Ligeti György: Atmosphères, Lux aeterna 

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete (Threnody for the Victims of Hiroshima) Benjamin Britten: 

Variációk és fúga egy Purcell-témára (The Young Person’s Guide to the Orchestra: Variations and Fugue 

on a Theme of Henry Purcell), op. 34 

Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete 

 

A tantárgy értékelése 

Az ellenőrzés, értékelés, mérés célja elsődlegesen a tanulók évfolyamonkénti haladásának, fejlődésének 

megállapítása. Fontos feladat a folyamatértékelés, amely a fokozatos fejlődést, az egyes részek utáni 

állapot rögzítését, a képesség, készségfejlesztés terén elért szintet rögzíti, összhangban az általánosan 

elfogadott értékelési rendszerrel. Ezen felül a tanulók zenei képességeinek rendszeresebb, rövidebb 

időszakokra eső, tájékoztató, előrejelző funkciójú mérése is javasolt. 

Az értékelésben a pedagógus mellett fontos szerepet kap az önértékelés, társértékelés, a csoportos 

számonkérés esetében pedig a csoport értékelése. 

Amit alapvetően meg kell határozni az értékelés tervezésénél: 

Ki értékel? Pedagógus, diák vagy külső személy 

Az értékelés formáit: pl. megfigyelés, mely irányulhat a tevékenység, produkció minőségére; írásbeli 

tesztek, feladatok értékelése; szóbeli válaszok, feleletek értékelése; a minősítés szöveges vagy 

kategorizáló (osztályzat). 

Az értékelés alkalmait 

Az értékelés szempontrendszerét 

Elsődleges cél a pozitív megerősítés, a pozitív elemek kiemelése. Kapjon megfelelő hangsúlyt a készség-, 

képességfejlődéshez szükséges értékelési módszerek, eljárások, a hiányosságok feltárását összegző 

értékelési tevékenység is! 

Fontos célkitűzés az ellenőrzés, értékelés során a különböző tevékenységi formák, feladatok, egyéni és 

közös tevékenységek során a részvétel minősége is. 

Értékelési szempontok: 

- A tanult zenetörténeti és zeneelméleti ismeretek tudása, alkalmazása 

- A tanult dalok bemutatása csoportban, osztályban 
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- Zenefelismerés hallás után 

 

Az értékelés formái: 

- írásbeli és szóbeli feleletek, produkciók 

- beszámolók, kiselőadások, szereplések, gyűjtőmunkák stb. 

 

Az értékelés módjai: 

- alkalmanként szóbeli szöveges értékelés 

- érdemjeggyel, osztályzattal történő értékelés 
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13.Vizuális kultúra 
 

3-4. évfolyam 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az 

örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, illetve az 

alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség megalapozását az érzéki tapasztalás, 

a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés érzékenységének fokozása segíti 

elsősorban. A gondolkodás fejlődésének eredményeként ebben az időszakban cél a képi információk 

jelentésének és hatásának egyre pontosabb értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések 

megkülönböztetése. Az önállóan és csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív 

problémamegoldást és segíti a tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó tevékenység 

tekintetében továbbra is érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. Cél továbbra is a vizuálisan 

feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai értéket képviselő műalkotások 

szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelés 

ebben az időszakban is jelen van. Az alsó tagozat második felére a gyerekek többségének már komoly 

médiatapasztalata van. A tárgy tanításának célja elsősorban a gyerekek meglévő ismereteinek 

rendszerezése, az ismeretek életkorhoz igazodó elmélyítése, a különböző médiaüzentek értékeléséhez 

szükséges készségek és képességek fejlesztése. 

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek kifejezőeszközeinek 

mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának felismerését, kifejezését segítő 

gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már megjelenik a különböző médiatartalmak 

elkészítése mögött meghúzódó szándék felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a 

gyerekek által ismert és kedvelt műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A 

médiaélmények feldolgozása, az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz 

igazodó meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, 

feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. 

A gyerekek saját és szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető 

funkcióit, megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző 

lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír és információ, illetve a 

reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben az időszakban. A 

médiaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának és fontosságának megítélésén, illetve a saját 

tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén keresztül zajlik. A média működésének tanulmányozása 

során fejlődik az elemző, kritikai gondolkodás. 

Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát segítő képesség- és 

készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos részvételhez szükséges alapismeretek, 

viselkedési szabályok megismertetése. 

A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és médiaismeret 

fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített helyzetekben játékos, 

alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el. 
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Fejlesztési feladatok és óraszámok a 3-4. évfolyamon 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám évfolyamonként: 72 óra 

 

Helyi tantervi óraterv 

 
Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 

Kerettante

rvi óraszám 

a 3-4. 

évfolyamon 

Helyi 

tantervi 

órakeret a 3-

4. 

évfolyamon 

Helyi 

tantervi 

órakere

t a 3. 
évfolyamo
n 

Helyi 

tantervi 

órakere

t a 4. 
évfolyamo
n 

Kifejezés, 

képzőművészet 

Természeti, épített és 
képzeletbeli tájak, helyek 

17 óra 17+2 óra 8+1 óra 
9+1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 
Hétköznapi és képzelt figurák 

17 óra 17+3 óra 9+1 óra 
8+2 óra 

Vizuális kommunikáció 
Utazások 

17 óra 17 óra 8 óra 
9 óra 

Vizuális kommunikáció 
Vizuális hatáskeltés 

17 óra 17+2 óra 9+1 óra 
8+1 óra 

A média társadalmi szerepe, 

használata Médiahasználat, 

élménybefogadás, 

élményfeldolgozás 

Médiumok a 
mindennapi környezetben 

4 óra 4 óra 2 óra  
 

2 óra 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi 

jellemzői és érzelmi 

hatása 

4 óra 4 óra 2 óra  

2 óra 

A média társadalmi 

szerepe, használata 

A média működési módja, 

mediális 

információforrások 

megbízhatósága 

4 óra 4 óra 2 óra  
 

2 óra 

A média társadalmi 

szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a 

virtuális terekben, 

biztonságos 

internethasználat 

4 óra 4 óra 2 óra  
 

2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 
Mikro- és makrotér 

23 óra 23+3 óra 11+2 óra 
12+1 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tárgyak és használatuk 

23 óra 23+4 óra 12+2 óra 
11+2 óra 

130+14=144óra 144 óra 72 óra 72 óra 
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Az összes 

órakeret 

felosztása 

évfolyamonké

nt 

+ 7 

óra 

szab

ad 
időkeret 

+ 7 

óra 

szab

ad 
időkeret 

Összesen 
65+7=72 
óra 

Összesen 
65+7=72 
óra 

 

 

3.évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra  

Éves óraszám: 72 óra 

 

Helyi tantervi óraterv 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

8+1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 
Hétköznapi és képzelt figurák 

9+1 óra 

Vizuális kommunikáció 
Utazások 

8 óra 

Vizuális kommunikáció 
Vizuális hatáskeltés 

9+1 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a 
mindennapi környezetben 

2 óra 

A média kifejezőeszközei 
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

2 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális 

információforrások megbízhatósága 

2 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális 

terekben, biztonságos internethasználat 

2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 
Mikro- és makrotér 

11+2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tárgyak és használatuk 

12+2óra 

Összesen 65+7=72 óra 

 

Szabadon tervezhető 10%-os időkeret 3. évfolyamon: 7 óra 

 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet a 3. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgyból 

az egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése vagy a 

képességek fejlesztése, valamint ismétlés, gyakorlás céljára. 

A helyi óratervben a szabad időkeret felosztása javaslatként szerepelnek az egyes tematikai 



 

444 

 

egységeknél. A tantárgyat tanító pedagógus az osztály összetétele, a tanulók képessége szerint szabadon 

dönthet a felhasználásáról a fent megfogalmazott fő szempontok alapján. 
 

 
Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órake

ret 8+1 

óra 

 

 
Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok 

felismerése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. 

Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó 

műfajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. 

Anyagismeret. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó 

valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, labirintus, vár, 

palotakert, folyó) megjelenítése a különböző nézőpontok és 

változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és 

térben (pl. grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

Tananyag, témák: Regényes várak és lakói (különböző 

vártípusok, váralaprajzok, vártervek). A látvány átírása, pl. cifra 

palota. 

Színkeverés: szivárványpalota festése. 

Játszótéri játékok elemzése és tervezése. Kedvenc játék 

rajza. Meseillusztráció: Hárs László: A rongybaba 

története. 

Illusztráció: Lázár Ervin: A négyszögletű kertek erdő. 
 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, 

műalkotás, múzeum), személyes emlékből származó 

tapasztalatok felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti 

táj, nagymama virágos kertje, épített környezet, mi utcánk) 

vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak (pl. évszak, 

napszak, nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal (pl. 

kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, 

makett).Tananyag, témák: fák a természetben és a művészetben 

(különös fák). Természeti formák látvány utáni ábrázolása 

(befoglaló forma, arányok, színek, takarás, előtér-háttér). A látott 

forma egyszerűsítése: papírkivágás, kollázs. Mesebeli fák. 

Jelképes fák a művészetben. Az év fája a hónapokat jelképező 

ágakkal. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Olvasmányhoz 

kapcsolódó 

személyes élmények 

felidézése és 

megosztása. 

Műélvezet, humor. 
 

Matematika: Rajz, 

kirakás és szöveg 

értelmezése: a 

lejátszott történés 

visszaidézése; az 

elmondott, elolvasott 

történés 

visszaidézése. 

Jelértelmezés. 

 

Környezetismeret: 

ismeretszerzés 

közvetlen megfigyelés 

alapján. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, 

vizuális kifejezés. 

 

 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség 

fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán. 

Térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. 

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt 

figurák 

Órake

ret 9+1 

óra 

 
Előzetes tudás 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság 

felismerése és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és 

díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok felismerése. 

Műalkotások csoportosítási módjainak alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az 

egyéni színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. 

Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, kedvenc 

szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) alapján figurális 

alkotások létrehozása. A külső, belső vonások (pl. karakter, testi 

adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, személyiség jegyek) 

élményszerű megjelenítésével, meghatározott célok (pl. illusztráció, 

valós és virtuális játék, információs kártya, bábok, „tudományos 

kutatás”) érdekében. 

Tananyag, témák: emberábrázolás (példák a különböző művészeti 

korok és stílusok emberábrázolási szokásairól, az emberi test 

arányainak változása a születéstől a felnőtt korig, emberábrázolás 

különböző nézőpontból – elölnézet, oldalnézet, hátulnézet). 

Kitalált történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek 

szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, szörnyek, tündérek, állatok, 

ember- állatok, géplények) megformálása többfigurás kompozícióban, 

a meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, dráma) 

megfelelő méretben és anyagból (pl. festmény, grafika, kollázs, 

montázs, fotó, papírmasé, agyag, gipsz, talált tárgy, drót). 

Tananyag, témák: valós formák átírása (mintatervezés, mesefigurák, 

keverék-lények, fakéregből „fafej”-portrék tervezése. Illusztráció: A 

fából faragott hajadon című népmese). Origami állatformák 

hajtogatása és a forma kiegészítése festéssel, rajzolással). 

Robotember tervezése színes papírokból vagy papírdobozokból 

csoportmunkában. 

Matematika: 

mennyiségi 

tulajdonságo

k, 

viszonylatok, 

becslés, 

összehasonlít

ás. 
 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Gondolatok, 

érzelmek, 

vélemények 

kifejezése. 

Mindennapi 

konfliktusok 

feldolgozása 

drámajátékk

al. 

 

Dráma és 

tánc: 

fantáziajáték

ok. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, 

méret, anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális 

kommunikáció 

Utazások 

Órake

ret 8 

óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök 

vizuális jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek 

felismerése. 



 

446 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. 

Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék 

fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek 

fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel 

és ábrák létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való 

ábrázolási képességének fejlesztése, történés képekben való 

elbeszélése. A művészi, köznapi és tudományos közlések 

értelmezésének segítése, a kifejezés árnyaltságának fokozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, 

mozgások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: 

ember/növény/állat növekedése és öregedése, árnyék, építkezés, 

kerékpár, óra) azonosítása, vizuális megfigyelése, értelmezése, 

a tapasztalatok és információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, 

film, egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) segítségével. 

Tananyag, téma: körvonal – árnykép, részletek. Sziluettektől a 
részletekig. Képzeld magadat óriásnak! rajzold le szobádat, 

hogyan látnád magasról! 

Matematika: 

Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt 

térben; szavakban 

megfogalmazott 

információk szerint). 

A változás kiemelése; 

az időbeliség. 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és 

történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, 

képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél 

(szórakoztatás, ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, 

dokumentálás, elemzés, összehasonlítás) érdekében. 

Tananyag, témák: Különleges útvonalak és varázstérképek: 

városkép madártávlatból, térképfajták, tájékozódás egy híres 

épület alaprajzán, egy térbeli részlet térképszerű síkrajzának 

elkészítése, egy mesebeli park térbeli képe és alaprajza, 

országzászlók megismerése (a zászlók jellemzői: egyszerű 

kompozíció, kevés szín), adott célnak megfelelő zászló tervezése. 

Képes történetek – képregények. A történet sorrendje, a téma 

jellemzőinek kiemelése, kifejező mozdulatok, rövid szöveg. 

Képsorozat készítése egy táj változásáról: múlt – jelen - jövő. 

Képsorozat készítése a forma nagyításáról (ráközelítés, 

zoomolós játék, pl. mi lehet a királyi palota ablaka mögött?). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség 

kifejezésének nyelvi 

lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: 

verbális képességek 

fejlesztése játékkal. 

 

Környezetismeret: 

változások, 

folyamatok, 

növények, állatok. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 

képregény, vizuális sűrítés. 

 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális 

kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

Órake

ret 9+1 

óra 

 

 
Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az 

ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások 

különbözőségének felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. 

Vizuális kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok képi 

jeleinek értelmezése és megjelenítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog, pl. áru, esemény, közérdek, 

jelenség számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, 

kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés 

felkeltése céljából. 

Tananyag, témák: a forma egyszerűsítése foltra. A forma 

átalakítása: stilizálás, mintaképzés, dekoratív felületek. Jellé 

egyszerűsített forma, piktogram tervezése. A magyar népművészet 

jellé egyszerűsített díszítő mintái. 

Formaredukció, piktogram tervezése (pl. stilizált hal egy 

vendéglő cégtábláján.) 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, 

értelmezése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk 

segítségével a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése 

figyelemfelhívó játékkal (pl. akcióval, pantomimmel, hangot, 

szöveget is beépítő performansszal). Tananyag, témák: hangulat - 

szó páros játék, szoborjáték. A mozdulatok értelmezése 

szavakkal. 

Matematika: 

Statikus szituációk, 

lényegkiemelés. 

Képzeletben 

történő mozgatás. 

Testháló 

elképzelése. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; 

hiányos vázlat, 

táblázat, ábra 

kiegészítése a szöveg 

alapján. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 

Órake

ret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények 

felidézése, verbalizálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. 

Saját médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. 

Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő 

kompetenciák fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése 

médiaszövegekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak 

lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. 

A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált 

látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák 

képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt 

formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, 

csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: 

konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő 

és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és 

létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsolatok 

megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő, kifejező 

eszközök adekvát használata vizuális kommunikációs területen. A 

megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, 

forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimika, 

gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 
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 saját és a közvetlen környezet médiahasználati 

szokásainak (internet, televízió, rádió, videojáték, 

mobilhasználat, könyv) tanulmányozása, megadott 

szempontok (pl. mennyiség, időrend, látogatott 

helyek, a kommunikációban résztvevők, műsorok) 

alapján. 
 

Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek 

(pl. televíziós műsortípusok, animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése és beazonosítása saját 

médiaélmények felidézésén, megjelenítésén (pl. 

szerepjáték) és közvetlen példákon keresztül. 

 

Saját médiaélmények felidézése megadott 

szempontok alapján (pl. érzelmi hatás, kedveltség, 

ismeretszerzés) és az élmények feldolgozása (pl. 

rajzolás, fotókészítés, szerepjáték). 

 

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). 

Tananyag, témák: TV-ben látott műsortípusok 

összegyűjtése. Egy műsortípus eljátszása páros 

vagy csoportmunkával, mozdulatokkal és 

jellegzetes hangokkal kísérve. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről. 

A cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázata; címadás. Az 

olvasmányhoz kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes élmények, 

tapasztalatok felidézése és 

megosztása. Az információk keresése 

és kezelése. Különböző 

információhordozók a lakóhelyi és 

az iskolai könyvtárban. 

Hasonlóságok és 

különbségek felfedezése 

különféle irodalmi 

közlésformákban. 
 

Erkölcstan: Kedvenc időtöltésem, 

ha egyedül vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis életek; 

álmaim, 

fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet. 

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, önkifejezés és 

önbizalom erősítése. 

 

Dráma és tánc: csoportos és 

egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, 

televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató 

műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

Órake

ret 2 

óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, 
kifejezése. 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, 

médiaszöveg- olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi 

mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-

írás. A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező 

eszközei által kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az 

önreflexió fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A médiaszövegek kifejezőeszközeinek 

mélyebb megismerése. 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: 

a pozitív és negatív hősök megjelenítésének technikái, 

különös tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, 

smink, világítás, kameramozgás) és a hangokra: 

(beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak 

megfelelő médiaszövegeken keresztül. 

Tananyag, téma: jelmeztervezés, 

arcfestés, álarckészítés. 

A különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín- és időviszonylatok 

megfigyelése és értelmezése konkrét 

médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő 

személyének azonosítása különböző 

médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek). 
 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. 

rajz, digitális fotó, rövid animációs film) és 

hangokkal. Tananyag, téma: animációs filmrészletek 

elemzése, a főhős jellemzése (a főhős kiemelésének 

képi eszközei, a nézőpontok és a képkivágás szerepe). 

A mozgás fázisai. Állókép – mozgókép. Hogyan 

készül az animációs film? 

Rajz: egy mozdulatsor jellemzői: sportmozgás 

fázisai. Pörgettyűmozi készítése. Papírjáték: mozgó 

papírember (kollázs). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, alkalmazása a 

hatékonyabb megértés érdekében: a 

művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése. 

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének megállapítása. 
 

Erkölcstan: Erkölcs és 

erkölcstelenség tapasztalása mint 

példa. Szerepek a családon, 

közösségen belül. A jó-rossz 

megjelenítése a művészetben. 

 

Ének-zene: A teljes 

figyelem kialakításának 

fejlesztése. 

Hangszín-érzelem, 
különböző élethelyzetben 

más a hangunk. 

 

Dráma és tánc: A mese/történet 

helyszíneinek és szereplőinek 

sorba vétele. A mese/történet 

szereplőinek beazonosítása, illetve 

viszonyaik meghatározása. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, csend, 

emberi hang. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális 

információforrások megbízhatósága 

Órake

ret 2 

óra 

 
Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 

személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció 

közötti alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális 

információforrások megbízhatósága megítélésének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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smerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával. 

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése 

alapján beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, 

internetes honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, 

újság) hétköznapokban betöltött szerepéről, funkciójáról. 

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: 

médiatartalom- előállítók és a fogyasztók/felhasználók. 

 

Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások 

megfogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az 

alkotó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő 

reklámok, videojátékok, internetes portálok, animációs 

filmek, filmek segítségével). 

 

Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása 

(pl. szövegalkotás) megadott szempontok (pl. közlő 

szándéka, célcsoport) alapján. 

Tartalom, téma: az információgyűjtés fajtái és 

jellemzői. Előzetes feladat alapján gyűjtött információ 

megvitatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Az életkornak 

megfelelő globális, 

információkereső, 

értelmező és reflektáló 

olvasás. 

Az információk keresése 

és kezelése. Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. 

Mások véleményének 

megértése, elfogadása a 

vita során. Vélemények 

összevetése, különbségek 

és hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése 

és kritikája. 
 

Erkölcstan: önálló gondolat 

vállalása, 

véleménynyilvánítás, 

mások gondolatai alapján, 

építő jellegű vitakultúra 

kialakítása; 

gondolatszabadsággal való 

ismerkedés. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, 
hírműsor, 

újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás, médiahasználat. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat 

Órake

ret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, 

illetve kockázatokról. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés 

kialakítása az online környezetben, a virtuális terek használata 

során. 

Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és 

kockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat 

fejlesztése. Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, 

viselkedési szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online 

kommunikáció, jellegzetességeinek összehasonlítása 

meghatározott szempontok (pl. kapcsolatteremtés, 

önkifejezés, véleménynyilvánítás) alapján (pl. szerepjáték 

keretében). A személyes kommunikáció és az online 

kommunikáció különbségeinek tudatosítása. 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának 

megfigyelése, internetes tevékenységek megjelenítése (pl. 

szerepjáték) különböző formában. 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív 

internethasználat lehetőségeink tudatosítása. (pl. 

gyermekbarát honlapok böngészése). 

Tananyag, téma: képkirakó flash-játék tervezése (puzzle). 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak 

értelmezése a saját 

szerepünkre, helyzetünkre a 

mindennapi életünkben, 

példa bemutatása, mindezek 

kifejezése más eszközzel is 

(pl. drámajátékok). 

A könyvtár mint 

információs központ, a 

tanulás bázisa, segítője. 

Erkölcstan: Haver, barát, 

társ, csapattag, internetes 

kapcsolatok. 

Konfliktusmegoldás, közös 

szabályalkotás és annak 

elfogadása mint érték. 

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás 

értéke/bátorság, 

vakmerőség. Játék, 

közösségi élet az 

interneten. 

Környezetismeret: a 

helyes önismeret 

kialakításának 

megalapozása. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, 

mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és 

környezetkultúra Mikro- 

és makrotér 

Órake

ret 

11+2 

óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés 

területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások 

létrehozása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és 

elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, 

konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok 

és eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség 

fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt 

tartásával, a megfelelő anyag- és eszközválasztással. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, 

ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, 

emelkedett félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, 

iroda, park, szoba, lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus). 

Megadott célt szolgáló kis tér tervezése a kiválasztott épület 

lakójának, majd a térhez tartozó, kapcsolódó tárgyak 

némelyikének elkészítése (pl. kulcs, tükör, függöny, polc, 

szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. 

madárcsicsergés, jármű-zaj, beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, 

dob) gyűjtése, s a gyűjtött hanganyag felhasználásával, valós, 

hangzó terek létrehozása, megépítése az adott tartalomnak 

megfelelő anyag és méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, 

vászon, fém, vessző, csuhé, agyag, drót, fa). 
Tananyag, témák: ajándéktárgyak készítése. 

Kincseskamra a tengerkirály palotájában (a kincseskamrában 

talált csodalámpa tervezése). Mit lát a királylány a díszes 

tükörben (előtér, háttér, tükörkép, takarások)? 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése 

. Adott objektum más 

nézőpontból. 

Tájékozódás a világ 

mennyiségi 

viszonyaiban. 

Dráma és tánc: a 

színház formai elemei, 

látott előadásban, 

illetve alkalmazása 

saját rögtönzésekben. 

Környezetismeret: 

az anyagfajták 

megmunkálhatósá

ga, felhasználásuk. 

Ének-zene: 

Azonosság, 

hasonlóság, variáció 

felismerése. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, térkapcsolat, térbeli 

tagolás, tervezői attitűd. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és 

környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

Órake

ret 

12+2 

óra 

 
Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. 

A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, 

díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, 

csoportosítása. 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, 

összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és 

verbálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a 

tárgyakkal való kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, 

szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti 

vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése. Komponálóképesség 

fejlesztése felületen és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának 

megismerése és alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és 

díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és 

alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak 

megismerése. 

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság 

kialakítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 

felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, 

hangosító), működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, modell) 

létrehozása. Az elkészült tárgyak, szerkezetek használatuknak 

megfelelő és tulajdonosukra utaló díszítése. 

Tananyag, téma: madárijesztő tervezése különböző textil 

és papírhulladékokból. Papírsárkány tervezése és 

kivitelezése. 
 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli 

tárgy, dolog (pl. ecset, cipő, csoki, időbe látó készülék, 

csodaszappan, fűmag, életelixír, varázsfonal) számára, oly 

módon, hogy a csomagolás formája és díszítése utaljon a tárgy 

sajátosságára. 

Tananyag, téma: a csodatévő varázskulcs színe és mintája. 

Matematika: 

tájékozódás az 

időben. Erkölcstan: a 

múlt és a jelen 

életviszonyai közötti 

különbségek. 

Dráma és tánc: 

Kreatív játékok 

tárgyakkal, tárgyak 

nélkül. A tárgyak 

használata 

ismétléssel, 

lassítással, 

gyorsítással stb. vagy 

nem rendeltetésszerű 

használatuk. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, 

díszítés, szerkezet, felület, stilizálás. 

 
− Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok 

 életkornak megfelelő értelmezése. 

 − Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és 

egyszerű 
 jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása. 

 − Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 
 alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 
 anyag- és eszközhasználata. 

 − A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 
 illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások 
 olvasásába is beépítve. 
 − A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek 

közötti 
 különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 
 csendélet, tájkép). 

 − Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult 

A fejlesztés várt gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott 

eredményei a legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 

harmadik 
évfolyam 

− Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak 

végén közötti tudatos választás. 

 − Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak 
 ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját 

gondolatok, 
 érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

 − Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat 
 szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban 

való 
 részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, 
 alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes 
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 tevékenységek megismerése. 

 

A továbbhaladás feltételei a harmadik évfolyam végén: 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felismerése és használata. Kifejező 

alkotások ismérveinek felismerése. Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó 

műfajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. Anyagismeret. 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése és használata. Színek 

érzelemkifejező, hangulati és díszítő hatásainak felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások 

csoportosítási m A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális jelzéseinek 

alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése, módjainak alkalmazása. Összefüggések 

felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások 

különbözőségének felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommunikációs gesztusok 

értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és megjelenítése. A médiaszövegek emberek által 

mesterségesen előállított tartalmak. A személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció 

közötti alapvető különbségek felismerése. 

Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, illetve kockázatokról. Tárgyfajták, 

épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A tárgyalkotó folyamat lépéseinek 

alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

4.évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra  

Éves óraszám: 72 óra 

 

Helyi tantervi óraterv 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 
Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

9+1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 
Hétköznapi és képzelt figurák 

8+2 óra 

Vizuális kommunikáció 
Utazások 

9 óra 

Vizuális kommunikáció 
Vizuális hatáskeltés 

8+1 óra 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 

2 óra 

A média kifejezőeszközei 
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

2 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális 

információforrások megbízhatósága 

2 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat 

2 óra 
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Tárgy- és környezetkultúra 
Mikro- és makrotér 

12+1óra 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tárgyak és használatuk 

11+2óra 

Összesen 65+7=72 óra 

 
 

Szabadon tervezett időkeret a 4. évfolyamon: 7 óra 

 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet a 4. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgyból az 

egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése vagy a képességek 

fejlesztése, valamint ismétlés, gyakorlás céljára. 

A helyi óratervben a szabad időkeret felosztása javaslatként szerepelnek az egyes tematikai egységeknél. 

A tantárgyat tanító pedagógus az osztály összetétele, a tanulók képessége szerint szabadon dönthet a 

felhasználásáról a fent megfogalmazott fő szempontok alapján. 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 
Órake

ret 9+1 

óra 

 
 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok 

felismerése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. 

Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó 

műfajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. 

Anyagismeret. 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség 

fejlesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán. 

Térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képesség fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Vizuális 

ritmusérzék fejlesztése. 

 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, származó valós 

és képzeletbeli helyszínek megjelenítése a különböző nézőpontok és 

változatos méret kínálta lehetőségek használatával, síkban és térben (pl. 

grafikusan, festve, konstruálva, mintázva, installálva). 

Tananyag, téma: színkeverési feladatok (színtorony készítése, hideg – 

meleg színkontrasztra épülő színkompozíció, a kiegészítő színek hatása. 

A varázsló színárnyalatos kertje (főszínekből keverhető színárnyalatok). 

A totemoszlopok jellemzői (stilizált állatformákból álló 

totemoszlop tervezése és készítése papírdobozokból. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Olvasmányho

z kapcsolódó 

személyes 

élmények 

felidézése és 

megosztása. 

Műélvez

et, 

humor. 

Kapcsolódási 

pontok 
Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műalkotás, 

múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok felhasználásával 

valós hely, helyszín (pl. természeti táj, nagymama virágos kertje, épített 

környezet, mi utcánk) vizuális megjelenítése meghatározott időszaknak 

(pl. évszak, napszak, nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal 

(pl. kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Tananyag, témák: természet utáni tanulmányrajzok különböző 

nézőpontból. A térbeliség kifejezése tónusfokozatokkal és 

takarásokkal. Arányvizsgálat. A forma átalakítása (vizuális ritmusok, 

stilizálás). 

A falusi és a városi utcakép összehasonlítása. (Fotók gyűjtése 

újságokból.) Az utcakép változása (építkezések hatása a környezetre és 

az emberek életére). Budapest nevezetességei. A házak átalakítása: 

részletek áttervezése, színes homlokzatok, megváltozott környezet. 

Különböző évszakok tájképeinek elemzése (fotó, festmény), és tájkép 

festése látvány után (kompozíció, különböző nézőpontok, képmező, 

részletek kinagyítása). 

 

Matematika: 

Rajz, kirakás és 

szöveg 

értelmezése: a 

lejátszott 

történés 

visszaidézése; 

az elmondott, 

elolvasott 

történés 

visszaidézése. 
Jelértelmezés. 

 

Környezetismer

et: 

ismeretszerzés 

közvetlen 

megfigyelés 

alapján. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, 

vizuális kifejezés. 

Tematikai 

egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt 
figurák 

Órake

ret 8+2 
óra 

 
Előzetes tudás 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felismerése 

és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő 

hatásainak felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások 

csoportosítási módjainak alkalmazása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni 

színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. 

Színérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Térábrázoló képesség fejlesztése. 
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A lakóhelyen és a közvetlen környezetben élő emberekről, 

állatokról gyűjtött ismeretek, információk (pl. foglalkozás, életkor, 

kedvenc illat/étel/szín, útvonal, játék, fontos tárgy, attribútum) 

alapján figurális alkotások létrehozása. A külső, belső vonások 

(pl. karakter, testi adottságok, öltözet, belső tulajdonságok, 

személyiség jegyek) élményszerű megjelenítésével, meghatározott 

célok (pl. illusztráció, valós és virtuális játék, információs kártya, 

bábok, „tudományos kutatás”) érdekében. 

Tananyag, téma: a színek hangulati és érzelmi hatása). 

farsangi álarcok készítése. 
 

Kitalált történetek, mesék, versek, mondák, médiaszövegek 

szereplőinek (pl. hősök, szörnyek, tündérek, állatok, ember-

állatok megformálása többfigurás kompozícióban, a 

meghatározott célnak (pl. könyv, napló, játék, báb, dráma, 

hajóorr, oromdísz, vízköpő) megfelelő méretben és anyagból 

(pl. festmény, grafika, kollázs, montázs, fotó, papírmasé, agyag, 

gipsz, talált tárgy, drót). 

Tananyag, témák: természeti formák és élőlények képéből alkotott 

portré (kollázs, grafika). A képzelet virágai kollázzsal, 

papírkivágással, papírmozaik és origami technikával 

(színmódosítás, mintatervezés, szimmetria). Virágforma 

megszemélyesítése (Mese: A tulipánná változott királyfi). 

Adott témához (pl. állatmesék, virágmesék) könyvcímlap 

tervezése. Mesebeli állatok, karikatúralények. 

Matematika: 

mennyiségi 

tulajdonságok, 

viszonylatok, 

becslés, 

összehasonlítás. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Gondolatok, 

érzelmek, 

vélemények 

kifejezése. 

Mindennapi 

konfliktusok 

feldolgozása 

drámajátékkal. 

 

Dráma és 

tánc: 

fantáziajáték

ok. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, 

méret, anyag, műfaj, technika, eljárás, képtárgy. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális 

kommunikáció 

Utazások 

Órake

ret 9 

óra 

Előzetes tudás 
A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök 

vizuális jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek 

felismerése. 

Kapcsolódási pontok Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, 

mozgások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: 

ember/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, 

rozsdásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, építkezés, 

varrógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, vizuális 

megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok és információk 

rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű animáció, 

rajz, ábra, jel) segítségével. 

Tananyag, téma: hónapokat vagy évszakokat bemutató 

naptár tervezése csoportmunkában. Felirat tervezése az 

évszakokat jellemző motívumokkal és színekkel. 
 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának 

és történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, 

térkép, képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél 

(szórakoztatás, ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, 

dokumentálás, elemzés, összehasonlítás) érdekében. 

Tananyag, téma: képzeletbeli utazás egy fantáziavárosba (pl. 

egy mese helyszíne, egy űrváros, egy álomkép városa stb.), 

vagy egy kincses szigetre. A város vagy a sziget útvonalának, 

házainak és járműveinek megtervezése. 

Utazás a képzeletbeli lények birodalmába (kitalált lények 

kertje). 

Matematika: 

Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt térben; 

szavakban 

megfogalmazott 

információk szerint). A 

változás kiemelése; az 

időbeliség. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Információhordozók. 

Látványok verbális 

megfogalmazása. Az 

időbeliség 

kifejezésének nyelvi 

lehetőségei. 

 

Dráma és tánc: 

verbális képességek 

fejlesztése játékkal. 

 

Környezetismeret: 

változások, 

folyamatok, 

növények, állatok. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, 

képregény, vizuális sűrítés. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális 

kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

Órake

ret 8+1 

óra 

 

 
Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az 

ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások 

különbözőségének felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. 

Vizuális kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok képi 

jeleinek értelmezése és megjelenítése. 

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló 

és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. 

Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák 

létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási 

képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A művészi, 

köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés 

árnyaltságának fokozása. 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolódási pontok Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közérdek, 

jelenség számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, 

kép és szöveg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés 

felkeltése céljából. 

Tananyag, téma: egyedi öltözékek tervezése, meghívó vagy 

plakát tervezése Divatbemutató címmel. 

A forma egyszerűsítése (stilizálás, jelalkotás). Az 

öltözékeken megjelenő jelek, emblémák, minták. 
 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, 

értelmezése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk 

segítségével a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése 

figyelemfelhívó játékkal (pl. akcióval, pantomimmel, hangot, 

szöveget is beépítő performansszal). 

Tananyag, téma: különböző korú emberekről készült fotók 

gyűjtése újságokból. A portrék jellemzése szavakkal, a portré 

ábrázolása a tulajdonságot kifejező színekkel és hangokkal. 

Matematika: 

Statikus szituációk, 

lényegkiemelés. 

Képzeletben 

történő mozgatás. 

Testháló 

elképzelése. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kulcsszókeresés; 

szövegtömörítés; 

hiányos vázlat, 

táblázat, ábra 

kiegészítése a szöveg 

alapján. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 

Órake

ret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények 

felidézése, verbalizálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. 

Saját médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség 

fejlesztése. 

Médiaszöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő 

kompetenciák fejlesztése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése 

médiaszövegekkel. 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak 

lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővítése. 

A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzformált 

látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák 

képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt 

formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, 

csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: 

konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő 

és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és 

létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsolatok 

megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő, kifejező 

eszközök adekvát használata vizuális kommunikációs területen. A 

megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt vonal, tónus, szín, 

forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen vizuális jelzések, mimika, 

gesztusok értelmezésével a kommunikációs képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Kapcsolódási pontok Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A saját és a közvetlen környezet 

médiahasználati szokásainak (internet, televízió, 

rádió, videojáték, mobilhasználat, könyv) 

tanulmányozása, megadott szempontok (pl. 

mennyiség, időrend, látogatott helyek, a 

kommunikációban résztvevők, műsorok) alapján. 
 

Bizonyos médiumokban megjelenő 

médiaszövegek (pl. televíziós műsortípusok, 

animációs mesefilmek, sorozatok) felismerése és 

beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, 

megjelenítésén (pl. szerepjáték) és közvetlen 

példákon keresztül. 

Tananyag, téma: adatgyűjtés az interneten egy 

híres történelmi személyről (szerepjáték: a 

gyűjtött adatok előadása az adott személy nevében, 

egyes szám első személyben, vagy páros játékkal: 

riporterként és riportalanyként.) 

 

Saját médiaélmények felidézése megadott 

szempontok alapján (pl. érzelmi hatás, 

kedveltség, ismeretszerzés) és az élmények 

feldolgozása (pl. rajzolás, fotókészítés, 

szerepjáték). 

 

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). 

Tananyag, téma: kvízkérdések az 

internethasználatról, beszélgetés a különböző TV-

műsortípusokról, a kedvenc műsor fő jellemzői, 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött 

tapasztalatokról, 

megfigyelésekről. 

A cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázata; címadás. Az 

olvasmányhoz kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes élmények, 

tapasztalatok felidézése és megosztása. 

Az információk keresése és kezelése. 

Különböző információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai könyvtárban. 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban. 
 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: szabadidős 

tevékenységek. 

 

Erkölcstan: Kedvenc időtöltésem, 

ha egyedül vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis életek; álmaim, 

fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet. Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, önkifejezés és önbizalom 

erősítése. 

 

Dráma és tánc: csoportos és 

egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, 

televíziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató 

műsor, valóságshow, ismeretterjesztő műsor, reklám). 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

Órake

ret 2 

óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, 
kifejezése. 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, 

médiaszöveg- olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi 

mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-

írás. A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező 

eszközei által kiváltott érzelmek felismerése és kifejezése, az 

önreflexió fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: 

a pozitív és negatív hősök megjelenítésének technikái, 

különös tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, 

smink, világítás, kameramozgás) és a hangokra: 

(beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak 

megfelelő médiaszövegeken keresztül. 

Tananyag, téma: ráközelítés, nagyítás, részletek. 

Meseillusztráció készítése: a főszereplő 

bemutatása három fázisban (egész alak, portré, 

kinagyított arcrészlet). 

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín- és időviszonylatok 

megfigyelése és értelmezése konkrét 

médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő 

személyének azonosítása különböző 

médiaszövegekben (pl. animációs mesék, filmek). 

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző 

mozgóképi szövegek, és hangzó anyagok 

befogadása során. A médiaszövegek alapvető 

kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi nyelv, hangok) 

érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, 

kifejezése. 

Tananyag, téma: arcfestés (állatmaszkok és 

hangok), szerepjátékok. 

 

Kép és hangrögzítő eszközök használatának 

alapszintű megismerése. 

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal 

(pl. rajz, digitális fotó, rövid animációs film) és 

hangokkal. Tananyag, téma: a mozgás, a gyorsaság, a 

sebesség érzékeltetésének eszközei a szobrokon, a 

festményeken és a filmeken. A ló mozgását 

szemléltető zootróp készítése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, alkalmazása 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 lényeges 

gondolatok kiválasztása, 

elrendezése, az időrend, a szöveg 

tagolása bekezdésekre. 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 
 

Erkölcstan: Erkölcs és 

erkölcstelenség tapasztalása mint 

példa. Szerepek a családon, 

közösségen belül. A jó-rossz 

megjelenítése a művészetben. 

 

Ének-zene: A teljes 

figyelem kialakításának 

fejlesztése. 

Hangszín-érzelem, 

különböző élethelyzetben 

más a hangunk. 

 

Dráma és tánc: A mese/történet 

helyszíneinek és szereplőinek 

sorba vétele. A mese/történet 

szereplőinek beazonosítása, illetve 

viszonyaik meghatározása. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, csend, 

emberi hang. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális 

információforrások megbízhatósága 

Órake

ret 2 

óra 

 
Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 

személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció 

közötti alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális 

információforrások megbízhatósága megítélésének fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján 

beszélgetés egyes médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes 

honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) 

hétköznapokban betöltött szerepéről, funkciójáról. 
 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. 

újságíró, fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek 

megismerése.Téma: belépek a képbe (szerepjáték: riport 

készítése a festmény egyik szereplőjével). 

Tudósítás a Mákkirálynő lakodalmáról (Maria Kownacka: 

Mákkirálynő című meséje alapján). Közös képregény készítése, 

és a részletek közlése hírműsorként. 

 

Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) 

sajátosságaival, a reklámok megjelenésének változatos helyeivel, 

formáival. A reklámok működése (hatáskeltés) néhány fontos 

eszközének megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán 

keresztül. 

Reklámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés, 

reklámot megjelenítő szerepjáték) annak érdekében, hogy 

reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás céljáról és 

eszközeiről. 

Tananyag, téma: a TV-reklámok jellemzői. Egy adott 

terméket reklámozó rövid jelenet írása és eljátszása. 

A reklámszlogen jelentősége, és lényege. 

Egymondatos reklámszlogen írása. Reklámplakát 

tervezése. 

Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír 

témakörről konkrét médiaszövegek alapján. Hírműsorokhoz 

kapcsolódó szerepjáték: egy kedvenc mese feldolgozása hírként. 

A mese szereplőinek megszólaltatása riportalanyként. Az álhírek 

és a pletyka. 

Riport készítése egy farsangi jelmezbálon: a 

jelmezek megtervezése, jellemzése, az esemény 

leírása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Az életkornak 

megfelelő globális, 

információkereső, 

értelmező és reflektáló 

olvasás. 

Az információk 

keresése és kezelése. 

Különböző 

információhordozók a 

lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. 

Mások véleményének 

megértése, elfogadása a 

vita során. Vélemények 

összevetése, 

különbségek és 

hasonlóságok 

megfigyelése, 

felismerése és kritikája. 
 

Erkölcstan: önálló 

gondolat vállalása, 

véleménynyilvánítás, 

mások gondolatai 

alapján, építő jellegű 

vitakultúra kialakítása; 

gondolatszabadsággal 

való ismerkedés. 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, 

hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos 

fogyasztás, médiahasználat. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, 

biztonságos internethasználat 

Órake

ret 2 

óra 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, 

illetve kockázatokról. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés 

kialakítása az online környezetben, a virtuális terek használata 

során. 

Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és 

kockázatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat 

fejlesztése. Az online közösségekben való részvétel kockázatainak, 

viselkedési szabályainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

kreatív internethasználat lehetőségeink 

tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok 

böngészése). 

Ismerkedés a világháló felépítésével és 

működésének alapjaival beszélgetés és 

játékos gyakorlatokon keresztül. 

Az online közösségekben való viselkedési 

szabályok, kommunikációs szokások, és 

ezek szerepének megismerésére. 

 

Az internet- és mobilhasználat 

legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése 

különböző eszközökkel (pl. kártyajáték, 

egyszerű társasjáték). 

Tananyag, téma: flash-animációk az 

interneten (témacsoportok gyűjtése). 

Kedvenc animációs hős ábrázolása. 

Flash-játék tervezése (történet és figura). 

Pozitív-negatív formákból álló 

memóriajáték tervezése. 

Magyar nyelv és irodalom: A művek 

tanulságainak értelmezése a saját 

szerepünkre, helyzetünkre a mindennapi 

életünkben, példa bemutatása, mindezek 

kifejezése más eszközzel is (pl. 

drámajátékok). 

A könyvtár mint információs központ, a 

tanulás bázisa, segítője. 

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek megfogalmazása. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai. 
 

Erkölcstan: Haver, barát, társ, csapattag, 

internetes kapcsolatok. Konfliktusmegoldás, 

közös szabályalkotás és annak elfogadása 

mint érték. 

Baráti társaság összetartó ereje és a 

virtuskodás értéke/bátorság, vakmerőség. 
Játék, közösségi élet az interneten. 

 

Környezetismeret: a helyes 

önismeret kialakításának 

megalapozása. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, 

mailfiók, profil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és 

környezetkultúra Mikro- 

és makrotér 

Órake

ret 

12+1 

óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés 

területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások 

létrehozása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és 

elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, 

konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok 

és eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség 

fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt 

tartásával, a megfelelő anyag- és eszközválasztással. 

 
 

Kapcsolódási pontok Ismeretek 
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Különböző épületek fotóinak csoportosítása 

megadott szempontok szerint (pl. rendeltetés, 

anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, 

fényviszony). 

Tartalom, témák: épületek elemzése (alaprajz, 

tömeg, homlokzat). Népi építészet: néprajzi 

múzeumok tárgyi emlékei, a régi falusi ház belső 

terei, 

Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, 

pince, fülke, raktár, dühöngő) tervezése a 

kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, 

tulajdonos gyermeke, őr, takarító, vendég, kertész, 

háziállat, kísértet, szerzetes, zenész, festő, orvos), 

majd a térhez tartozó, kapcsolódó tárgyak 

némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, függöny, 

polc, szék, csizma, kanna, tál, lámpa). 

Tartalom, téma: kirakatterv készítése (pl. játékbolt, 

virágüzlet, sportbolt, cukrászat). Az üzlet 

bejáratának és emblémájának megtervezése. 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak kiemelése 

(analizálás); összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. Adott objektum 

más nézőpontból. 

Tájékozódás a világ 

mennyiségi viszonyaiban. 
 

Dráma és tánc: a színház 

formai elemei, látott 

előadásban, illetve alkalmazása 

saját rögtönzésekben. 

 

Környezetismeret: az anyagfajták 

megmunkálhatósága, felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, hasonlóság, 

variáció felismerése. Ritmus- 

hangszerek, ritmikai 

többszólamúság. 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, térkapcsolat, térbeli 

tagolás, tervezői attitűd. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és 

környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

Órake

ret 

11+2 

óra 

 
Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. 

A tárgyalkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, 

díszítés. Hétköznapi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, 

csoportosítása. 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, 

összehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és 

verbálisan. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a 

tárgyakkal való kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, 

szerkezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti 

vizsgálata. Redukciós képesség fejlesztése. Komponálóképesség 

fejlesztése felületen és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának 

megismerése és alkalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és 

díszítés. A csomagolás tervezési szempontjainak megismerése és 

alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és érzelmi szempontjainak 

megismerése. 

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság 

kialakítása. 
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A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, eszközök 

összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. épületek, 

járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, ékszer) a hasonló 

és eltérő vonások elemzése, értelmezése. 

Tananyag, témák: régi korok tárgyai, népművészeti használati és 

dísztárgyak, napjaink tárgyai. Élet a faluban: régi falusi házak 

berendezési tárgyai (a tisztaszoba jellegzetes bútorai). 

Menyasszonyi láda tervezése. Rekonstrukciós rajz, restaurálás: 

népművészeti minta kiegészítése rajzban. 

Népi kerámiaedények díszítő motívumai. A régi tárgyak használati 

és jelképes funkciói (az anyag, a forma, a szín és a díszítés szerepe). 

Magyar koronázási jelvények. 
 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet 

kiegészítő, játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. 

nemezelés, agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs 

iparművészet felfogásában. 

Tananyag, témák: öltözetek és a viseletek kiegészítő kellékei régen 

és ma. A magyar népviseletek jellemzői. Öltözettípusok. Kedvenc 

öltözék jellemzése és rajza. Divatrajzok és divatfotók nézegetése és 

elemzése. Sportcipő, zokni, táska,foltmintás hátizsák tervezése. 

Divatkatalógus készítése. Kézműves technikák (csomózott 

batikolással készült póló, gyöngyfűzéssel készült nyaklánc). 

Mintás textil tervezése (mintaritmus). A szövésfajták (papírszövés). 

Matematika: 

tájékozódás az 

időben. 

 

Erkölcstan: a múlt 

és a jelen 

életviszonyai közötti 

különbségek. 

 

Dráma és tánc: 

Kreatív játékok 

tárgyakkal, tárgyak 

nélkül. A tárgyak 

használata 

ismétléssel, 

lassítással, 

gyorsítással stb. vagy 

nem 

rendeltetésszerű 

használatuk. 

Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli 

tárgy, dolog számára, oly módon, hogy a csomagolás formája és 

díszítése utaljon a tárgy sajátosságára. 

Tananyag, témák: virágmintás dominó és csomagolásának 

terve (forma- és színkompozíció, forma- és szövegfolt). 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, 

díszítés, szerkezet, felület, stilizálás. 

Kapcsolódási pontok Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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 − Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok 
 életkornak megfelelő értelmezése. 

 − Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és 

egyszerű 
 jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása. 

 − Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az 
 alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 
 anyag- és eszközhasználata. 

 − A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, 
 illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások 
 olvasásába is beépítve. 

 − A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek 

közötti 
 különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, 
 csendélet, tájkép). 

 − Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult 
 gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott 

A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei a 

negyedik 

évfolyam végén 

legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 

− Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a 

médiatartalmak közötti tudatos választás. 

− A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, 

kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának 
felismerése. 

− Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak 
 ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját 

gondolatok, 
 érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

 − A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával 
 kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 − A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, 
 ismeretszerzés) megismerése. 

 − A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának 
 felismerése. 

 − Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat 
 szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban 

való 
 részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, 
 alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes 

 tevékenységek megismerése. 

 

7–8. évfolyam 

 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 

illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti 

nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E megismerési 

folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a megfigyelés, 
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értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni ezt a feladatot, 

hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat létrehozó, szorosan 

kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen fontos, mert az 

alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló tanulás támogatásának 

is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és fejlesztési folyamat fokozottan 

segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, ennek segítségével ebben az 

iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott tantárgy és a pályaorientáció 

kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a vizuális nevelés értékközvetítő és 

értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így továbbra is nagyban segítheti a testi, lelki 

egészség megteremtését és fejlesztését. Mivel a vizuális kultúra tantárgy hagyományosan erős 

kultúraközvetítő szerepben van, így a történeti korok művészetének megismerése erősítheti a 

nemzeti öntudatot, illetve a történeti példák esztétikai preferenciái a szociális kompetenciák 

fejlesztését is támogathatják. A vizuális kultúra tantárgy kevéssé hagyományos, azonban szükség 

szerint korszerű tartalmai a képzőművészeten kívül a vizuális kommunikáció és a tárgy- és 

környezetkultúra, amelyek határozott célul tűzik ki a médiatudatosság fejlesztését, illetve a 

fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet erősítését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes érdeklődését és 

szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési feladata veszi át a 

főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern művészet és kortárs 

kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, míg a „Tárgy- és 

környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző jellegű megközelítését 

és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul. 

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés 

segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a mozgóképkultúra és 

médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési követelményei is itt jelennek 

meg, külön tematikai egységekben. 

 

Vizuális kultúra heti és éves óraterve 7–8. évfolyam 

 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 1 óra 36 óra 

8. évfolyam 1 óra 36 óra 

 

7.évfolyam 

 

 

Tematikai egység 

címe 

Óraker

et 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok 

kifejezése 

3 óra 
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Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

6 óra 

Vizuális 

kommunikáció 

Magyarázó 

képek/rajzok 

4 óra 

Vizuális 

kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs 

formák 

3 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média 

kifejezőeszközei A kiemelés (hangsúlyozás) 

alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az 

online sajtóban 

3 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított 

környezet 

5 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Az épített környezet 

története 

5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok 

kifejezése 

Óraker

et 3 

óra 

Előzetes tudás Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi 

hatásainak megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok 

kifejező használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az 

alkotó- tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű 

szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző 

festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési szándéknak 

megfelelő alkalmazása. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció 

használata. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális 

megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek 

segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódá

si 

pontok 

− Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, 

kifejező feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes 

technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), 

illetve különböző ábrázolási rendszerek (pl. 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

közlésformák, a 

műelemzés 

verbális módszerei. 
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perspektíva, 

axonometria) használatával. 

− Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, 

médiajelenség) vizuálisan értelmezhető megjelenítése 

önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, 

időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy 

plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készített 

installációval, fotókollázs technikával). 

− Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, 

átírása, parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér 

vagy monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé 

alakítása, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy 

részletekkel, 
stílus- és műfajváltás, idő és karaktercserék). 

 

Ének-zene: A zenei 

és vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, 

mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, 

színritmus, vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, 

faktúra), parafrázis, mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, 

vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, 

perspektíva. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és 

jelentése 

Óraker

et 6 

óra 

Előzetes tudás Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, 

vizuális jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A 

vizuális kifejezés eszközeinek használata. Vizuális esztétikai 

jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve 

érvényre juttatása az alkotó feladatokban. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A 

megfigyelt jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak 

értelmezése vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb 

művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb 

műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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− Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. 

mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

− Személyes véleményt kifejező elemző jellegű 
vizuális megjelenítés adott témában (pl. 

felnőtté válás, tolerancia, szorongás) a kortárs 

irányzatok 
példáinak felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok 

és irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális 

megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és 

installációs, environment, 

performansz/eseményművészet). 

− Képek, látványok, médiaszövegek, események 

(pl. műalkotások, fotók, filmek, élmények, 

álmok, közösségi alkalmak) önálló elemzése a 

vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 

megkülönböztetésével, illetve az elemzés 

eredményének, a következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a 

szemléltetés érdekében). 

irodalom: a 

művészeti ágak 

mellérendelt 

viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: 

művészettörténeti 

és zenetörténeti 

összefüggések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. 

Digitális 

prezentációk készítése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, 

tónus, irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert 

szín, színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális 

kommunikáció 

Magyarázó 

képek/rajzok 

Óraker

et 4 

óra 

Előzetes tudás A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok 

értelmezése, alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve 

ilyenek létrehozása. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi 

megfogalmazása. Időbeni folyamatok értelmezhető 

vizuális megjelenítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Pontosan értelmezhető információközlések képes 

és rajzos használati utasítások 

megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. kitalált, 

„képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, 

ábrázolások megfigyelésének céljával. 

− Nem vizuális természetű információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes jelzések használatával 

(pl. grafikonon, diagramon), és/vagy saját 

jelzésrendszer alkalmazásával, a jelentésváltozatok 

megfelelő működésének tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi 

kódok mindennapi 

közlési helyzetekben. 

Meggyőző 

kommunikáció. Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Szó szerinti és 

metaforikus jelentés. 

 

Matematika: 

Rajzolt, illetve tárgyi 

jelek értelmezése. 
Rendszeralkotás: elemek 

 elrendezése 

különféle 

szempontok szerint. 

Rendszerezést segítő 

eszközök 

(fadiagram, 

útdiagram, 

táblázatok). 

 

Földrajz: a 

mindennapi 

környezetben 

előforduló jelek, 

jelzések, a jelekből álló 

információhoz 

kapcsolódó 

kommunikáció. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő 

változás, (grafikon), (diagram). 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális 

kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Óraker

et 3 

óra 

Előzetes tudás Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző 

mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni 

folyamatok értelmezhető megjelenítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A mozgókép működésének, a mozgás 

illúziókeltésének értelmezése kreatív 

feladatmegoldás érdekében (pl. taumatróp 

fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott zootróp-

szalag készítése zootróp- dobba/hengerbe). 

Dráma és tánc: 

cselekmény, jelenet, 

feszültség, konfliktus, 

fordulópont; díszlet, 

jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: elbeszélő, 

cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, 

fordulatok, jelenet, 

konfliktus, feszültség, 

tetőpont, fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű 

animációk. 

Hagyományos médiumok 

modern megjelenési 

formái. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, 

fenakisztoszkóp), retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, 

animáció 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs 

formák 

Óraker

et 3 

óra 

Előzetes tudás Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása 

adott szempontok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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−  verbális és a vizuális kommunikáció közötti 

lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból 

levonva (pl. képek szóbeli leírásával, 

„közvetítésével” történő rekonstruálással). 

− A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle 

vizuális kifejező eszközök, médiumok tudatosítása 

érdekében. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Nyelvi és nem 

nyelvi kódok, 

mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző 

kommunikáció. A 

nyomtatott és az 

elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Információhordozók 

természete, 

kommunikációs 

funkcióival és 

kultúrájával. 

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. 

Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák. 

Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési 

formái. 

 

Matematika: 

Osztályozás. 

Rendszeralkotás - 

elemek elrendezése; 

rendszerezést segítő 

eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

A kép „működése”, közvetlen és közvetett kommunikáció, 

tömegkommunikáció, televízió, internet, gesztusnyelv, 

közlekedési tábla, térkép, plakát, képes, fotográfia, 

(techno)médium. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A 

média kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a 

mozgóképi ábrázolásban, az írott és az 

online sajtóban 

Óraker

et 3 

óra 
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Előzetes tudás A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált 

textusok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és 

a médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos 

néhány fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) 

ismerete, helyes alkalmazása élőszóban. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás 

tudás fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó 

alapszintű tájékozottság megszerzése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódá

si 

pontok 

− Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, 

klipek, előzetesek, animációs filmek) megfigyelése és 

elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb 

motívumok ismétlése, közelkép, fény/szín, zenei 

hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások 

tempója). 

− Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső 

oldalak rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online 

sajtó szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott 

fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások 

tudatosítása érdekében (pl. címrend, betűméret, 

tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és 

képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, 

felnyíló/futó ablakok, hang- és képanyagok). 

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-

zene; dráma és 

tánc; 

vizuális kultúra: 

a hangsúlyozás, 

nyomatékosítás 

eszközei a 

társművészetekbe

n. 

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok 

modern 

megjelenési 

formáinak 

megismerése, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 

tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és 

környezetkultúra 

Tervezett, alakított 

környezet 

Óraker

et 5 

óra 

Előzetes tudás Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján 

tapasztalatok megfogalmazása. Azonosságok és különbségek 

célirányos megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. 

Egyszerű téri helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. 

Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 

Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervvázlatok 

készítése. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében 

különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves 

technikák 

fejlesztési céljai megfelelő alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése különböző szempontok alapján. Elemzési 

szempontok megfelelő érvényesítése. A választás lehetőségének 

mérlegelése a feladatmegoldás során felmerülő ötletek között. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

−  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, 

csomagolás), tárgyalkotás (pl. saját amulett, 

egyszerű repülő eszköz) a vizuális felmérésből, 

megismerésből származó elemző tapasztalatok 

(pl. rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos 

anyaghasználat érvényesítésével. 

−  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra 

a toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

−  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy 

más funkció betöltése (pl. használati tárgyból 

személyes tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 

metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. 

tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi 

rajzban, illetve az önálló tervezési, tárgyalkotó 

folyamat dokumentálása az ötlettől a kivitelezésig. 

− A környezettudatos élet 
lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. 

Vetületi ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-

életmód. Tárgyak, 

szerkezetek, 

rendeltetés. 

 

Biológia-egészségtan: 

Minőségi 

tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természet- és 

környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai 

és nemzetközi 

természeti értékek. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és 

környezetkultúra Az épített 

környezet története 

Óraker

et 5 

óra 
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Előzetes tudás Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok 

alapján. Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása 

a megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. 
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A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, 

elemzése, értelmezése különböző szempontok alapján. Az 

építészet térszervező és tömegalakítást szolgáló eszközeinek 

megértése. 

Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a 

történeti változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól 

szemléltető szempontok szerint (pl. anyaghasználat, 

funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető 

térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, 

alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti 

megjelenések összegzése a fontosabb 

építészettörténeti példák alapján. 

Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján 

megismerhető néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – 

pl. Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájának (pl. 

épület, öltözék, használati tárgy) elemző 

vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: épületek, 

használati és dísztárgyak 

megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi 

tájegységek, 

nemzetiségek. 

Hagyományos 

paraszti tárgykultúra. 

 

Földrajz: A 

természeti környezet 

és a kultúra 

összefüggései. 

Magyarország és a 

Kárpát- medence földrajza, 

kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, 

szerkezetek, 

rendeltetése. 

 

Ének-zene: 

népdalok, hangszeres 

népzene. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, 

osztatlan és osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, 

kereszthajó, apszis, dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, 

masztaba, piramis, akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, 

használati tárgy, dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, 

néprajzi tájegység, kézművesség, ipari formatervezés, organikus 

építészet. 
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8.évfolyam 

 

 

Tematikai egység címe Óraker

et 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok 

kifejezése 

4 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

5 óra 

Vizuális 

kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

4óra 

Vizuális 

kommunikáció 

Montázs 

4 óra 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs 

formák 

2 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 

természete 

2 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

2 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított 

környezet 

4 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Az épített környezet 

története 

5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok 

kifejezése 

Óraker

et 4 

óra 

Előzetes tudás Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező 

használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó- 

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok 

érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák kifejezési szándéknak megfelelő 

alkalmazása. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a 

vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódá

si 

pontok 

− Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, 
kifejező feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, 

temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes 
technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális 

közlésformák, a 

műelemzés 

verbális 

különböző ábrázolási rendszerek (pl. 

perspektíva, axonometria) használatával. 

− Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, 

médiajelenség) vizuálisan értelmezhető megjelenítése 

önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, 

időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy 

plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készített 

installációval, fotókollázs technikával). 

− Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, 

átírása, parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér 

vagy monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé 

alakítása, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy 

részletekkel, 
stílus- és műfajváltás, idő és karaktercserék). 

módszerei. 

 

Ének-zene: A 

zenei és vizuális 

élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, 

mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, 

színritmus, vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, 

faktúra), parafrázis, mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, 

vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, 

perspektíva. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és 

jelentése 

Óraker

et 5 

óra 

Előzetes tudás Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, 

vizuális jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A 

vizuális kifejezés eszközeinek használata. Vizuális esztétikai 

jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve 

érvényre juttatása az alkotó feladatokban. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A 

megfigyelt jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak 

értelmezése vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb 

művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb 

műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
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stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. 

mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

− Személyes véleményt kifejező elemző jellegű 

vizuális megjelenítés adott témában (pl. felnőtté 

válás, 
tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok példáinak 

ismeretek: 

Időmeghatározás. 

Művészeti korstílusok 

és irányzatok kötődése a 

társadalmi, kulturális 

háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális 

megjelenítése. 

felhasználásával (pl. fotóalapú, kinetikus, 

installációs, environment, 

performansz/eseményművészet). 

− Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, 

közösségi alkalmak) önálló elemzése a vizuális 

közlés köznapi és művészi formáinak 

megkülönböztetésével, illetve az elemzés 

eredményének, a következtetéseknek a bemutatása 

szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció 

kapcsolatok létrehozása a szemléltetés érdekében). 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

művészeti ágak 

mellérendelt 

viszonyainak 

megtapasztalása. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: 

művészettörténeti 

és zenetörténeti 

összefüggések. 

 

Informatika: 

Internetes 

portálok 

használata. 

Digitális 

prezentációk készítése. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, 

tónus, irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális 

kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Óraker

et 4 

óra 

Előzetes tudás Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző 

mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni 

folyamatok értelmezhető megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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− A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének 

értelmezése, majd kreatív alkalmazása 

összetettebb feladat kapcsán (pl. story-board, 

kamerába vágott videoanyag készítése megadott 

fogalomból vagy fotográfiákból kiindulva), mely 

a médium sajátos (nyelvi) működésének 

felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: 

cselekmény, jelenet, 

feszültség, konfliktus, 

fordulópont; díszlet, 

jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: elbeszélő, 

cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, 

jellemzés; szerkezet, a 

cselekményt 

 alkotó elemek, 

fordulatok, jelenet, 

konfliktus, feszültség, 

tetőpont, fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, 

expozíció, lezárás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-szerkezeti 

alapséma, story- board. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 Vizuális 

kommunikáci

ó Montázs 

Óraker

et 4 

óra 

Előzetes tudás Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli 

folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző 

mozgások vizuális rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 

Tervvázlatok készítése. Reflektálás filmes élményekre. Szabad 

asszociáció. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 

kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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− Térben és időben egymástól távol eső elemek, 

részletek, motívumok egységes egésszé szervezése új 

információközlés, alkotás létrehozása, különféle 

technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás 

(pl. fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 

mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. 

− A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a 

montázs néhány alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, 

Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi 

a gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét 

és párhuzam, a 

feszültségteremtés 

eszközei. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a kompozíció 

meghatározó elemei; 

különböző nézőpontú 

elbeszélés; cselekmény, 

epizód, helyszín, 

szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a 

cselekményt alkotó 

elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, 

ellentét; metaforikus 

jelentés; allegória, 

szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes feldolgozások. 

Kulcsfogalma

k/ 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 

fogalmak szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; 

lineáris- cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs 

formák 

Óraker

et 2 

óra 

Előzetes tudás Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása 

adott szempontok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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− A verbális és a vizuális kommunikáció közötti 

lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok 

tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, 
„közvetítésével” történő rekonstruálással). 

− A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle 

vizuális kifejező eszközök, médiumok tudatosítása 

érdekében. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Nyelvi és nem 

nyelvi kódok, 

mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző 

kommunikáció. A 

nyomtatott és az 

elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, 

képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Információhordoz

ók természete, 

kommunikációs 

funkcióival és 

kultúrájával. 

 

Informatika: 

Multimédiás 

dokumentumok elemei. 

Az információs 

technológián alapuló 

kommunikációs formák. 

Kommunikációs 

médiumok és szerepük. 

A hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái. 

Matematika: 

Osztályozás. 

Rendszeralkotás - 

elemek elrendezése; 

rendszerezést 

segítő eszközök 

(pl. táblázatok). 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, 

közvetlen és közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, 

távközlés, televízió, internet, gesztusnyelv, képes forgatókönyv, 

mozgókép, (techno)médium. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra 

– A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép 

kettős természete 

Óraker

et 2 

óra 

Előzetes tudás A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az 

ábrázolás fogalmának ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás 

fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódá

si 

pontok 

− A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz 

egyszerre ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának 

megtapasztalása és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal 

rögzített képek vagy híradórészletek tanulmányozása 

alapján). A dokumentum és a fikció fogalmának 

magyarázata konkrét példákon keresztül (pl. Bunuel: 

Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit). 

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-

zene; dráma és 

tánc; 

vizuális kultúra: 

az elbeszélő, 

előadó kifejezési 

szándékának 

szubjektív 

nézőpontja. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős 

természet, valóság. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média 

kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a 

mozgóképi ábrázolásban 

Óraker

et 2 

óra 

Előzetes tudás A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, 

a kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez 

kapcsolódó konvenciók elfogadása. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az 

önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás 

fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű 

tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− A filmkép jelenidejűségének 

megtapasztalása, felismerése és a montázs 

alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi 

ábrázolásban (pl. a cselekmény 

folyamatosságának és ritmusának 

megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző 

terének és idejének létrehozása, 

Informatika: Digitális 

képek jellemzőinek 

megismerése, 

minőségének javítása. 

Képszerkesztő program 

használata. 

Műveletek képekkel: 
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jelentésalkotás) 
kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés 

képszerkesztés, -

vágás. 
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vagy történet tervezése és felvétele „kamerába 

vágott” technikával), az alpvető montázstípusok 

és megoldások kipróbálása érdekében (pl. 

lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flash 

forward). 

−  Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, 

irodalom, zene) összevetésével a 

montázshatás általánosabb, emberi 

gondolkodást és kifejezést jellemző 

értelmének tanulmányozása. 

Montázs készítése. 

Digitális hangformátumok. 

Az egyes formátumok 

közötti átalakítás 

elvégzése. Hang vágása egy 

hangszerkesztő program 

segítségével. 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc: 

időbeli és térbeli 

változások kifejezései 

különböző eszközökkel. 

Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és 

környezetkultúra 

Tervezett, alakított 

környezet 

Óraker

et 4 

óra 

Előzetes tudás Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján 

tapasztalatok megfogalmazása. Azonosságok és különbségek 

célirányos megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. 

Egyszerű téri helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. 

Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. 

Egyszerű tárgykészítő technikák alkalmazása. Tervvázlatok 

készítése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző 

rajzi technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák 

megfelelő alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, 

értelmezése különböző szempontok alapján. Elemzési 

szempontok megfelelő érvényesítése. A választás lehetőségének 

mérlegelése a feladatmegoldás során felmerülő ötletek között. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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−  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, 

csomagolás), tárgyalkotás (pl. saját amulett, 

egyszerű repülő eszköz) a vizuális felmérésből, 

megismerésből származó elemző tapasztalatok 

(pl. rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos 

anyaghasználat érvényesítésével. 

−  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra 

a toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

−  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy 

más funkció betöltése (pl. használati tárgyból 

személyes tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 

metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. 

tárgy, 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. 

Vetületi ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségletek 

és igények elemzése, 

tevékenységhez szükséges 

információk kiválasztása, 

tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti 

sorrend betartása, 

eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-

életmód. Tárgyak, 

szerkezetek, 
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környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, 

illetve az önálló tervezési, tárgyalkotó folyamat 

dokumentálása az ötlettől a kivitelezésig. 

− A környezettudatos élet lehetőségeinek 
összegyűjtése a közvetlen környezetben. 

rendeltetés. 

 

Biológia-egészségtan: 

Minőségi 

tulajdonságok 

megkülönböztetése. 

Környezet 

fogalmának 

értelmezése. Helyi 

természet- és 

környezetvédelmi 

problémák 

felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai 

és nemzetközi 

természeti értékek. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos 

anyaghasználat, alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki 

jellegű ábrázolás, vonalfajta, környezettudatos magatartás, 

környezetvédelem. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és 

környezetkultúra Az épített 

környezet története 

Óraker

et 5 

óra 

Előzetes tudás Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok 

alapján. Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása 

a megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése. 

A tematikai 

egység 

nevelési- 

fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, 

elemzése, értelmezése különböző szempontok alapján. Az 

építészet térszervező és tömegalakítást szolgáló eszközeinek 

megértése. 

Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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− Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 
változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól 

szemléltető szempontok szerint (pl. anyaghasználat, 

funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető 

térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, 

alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti 

megjelenések összegzése a fontosabb 

építészettörténeti példák alapján. 

Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján 

megismerhető néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – 

pl. Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájának (pl. 

épület, öltözék, használati tárgy) elemző 

vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: épületek, 

használati és dísztárgyak 

megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi 

tájegységek, 

nemzetiségek. 

Hagyományos 

paraszti tárgykultúra. 

 

Földrajz: A 

természeti környezet 

és a kultúra 

összefüggései. 

tárgycsoportoktól. Magyarország és a 

Kárpát-medence 

földrajza, kulturális 

régió. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet 

és életmód; tárgyak, 

szerkezetek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: 

népdalok, hangszeres 

népzene. 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, 

osztatlan és osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, 

kereszthajó, apszis, dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, 

masztaba, piramis, akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, 

használati tárgy, dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, 

néprajzi tájegység, kézművesség, ipari formatervezés, organikus 

építészet. 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, 

Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 19–20. 

század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl- Rónai József, Csontváry 

Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. Wright, Le 

Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. Dali, 

Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet 

legjelentősebb és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar 



 

490 

 

művészet- és építészettörténetben megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott 

műveken és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is 

felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem kronologikus, hanem 

tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem 

nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példákat mutatunk be. Ezekben 

az esetekben a válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas 

művészet és a populárisabb irányzatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. 

Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás 

mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, valamint a tárgy- és 

környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, illetve 

a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és 

térlefedési változásai). 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos 

alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 

érdekében. 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző 

célok érdekében. 

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező 

vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 

megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és 

szöveges megjelenések egyszerű értelmezése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 

összetettebb következtetések megfogalmazása. 

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-

mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység 

során. 

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális 

kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása 

kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához 

való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, 

stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók 

műveinek felismerése. Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások 

árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló 

kérdések megfogalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 

 

 



 

491 

 

 

 

 

 

 

 

14.Technika, életvitel és gyakorlat 

 
 

3–4. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak megfelelő 

szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A mindennapok 

gyakorlatában egyre inkább nélkülözhetetlen életviteli ismeretek mellett a kézügyesség és az alkotó 

fantázia fejlesztésével a gyermekek az örömteli tanulásra és munkavégzésére kapnak ösztönzést. 

Egyre alaposabban és egyre többet ismernek meg az erkölcsi értékekből, a megőrzendő 

szokásokból, a nemzeti hagyományokból, a magyar kultúrából. A tevékenységek közbeni 

magatartási szabályok betartása különösen fontos, ez megalapozza az emberek közötti kapcsolatok, 

illetve a társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak elsajátítását. Az önállóságra törekvés 

ösztönzése új tanulási-tanítási módszerek alkalmazását igényli, amelyekhez az egyéni munkálkodás 

mellett csoportmunka is szükséges. Javarészt még bemutatás utáni mintakövetéssel készülnek a 

munkadarabok, de egyre önállóban, a saját műveleti sorrendet is követve. A kivitelezés során a 

kézügyesség, a mozgáskoordináció, a testtartás, az erőkifejtés továbbfejlesztése közben az anyag, a 

forma, a szerkezet, a funkció és az esztétikum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél 

a helyes munkafogások és a célszerű, balesetmentes szerszámhasználat betartása. A folytatódó népi 

tárgyalkotó tevékenységek a már megismert anyagok felhasználását, a művészi kifejezés 

sokféleségét tükrözik. A szókincs bővítése és a szaknyelvi elemek használata továbbra is játékos 

keretek közt történik. Mindeközben a műszaki rajzi ismeretek megalapozása is elkezdődik. 

Az önkiszolgálás és a segítő tevékenységek az életkornak megfelelően, a családi és közösségi 

munkamegosztás keretei közötti tudatos feladatvállalással fejlődnek tovább. Egyre határozottabb 

fejlesztési cél az egészség- és környezettudatos életvitel megalapozása. 

A közlekedési kultúra a gyalogos közlekedés alapvető szabályainak készségszintű alkalmazása után 

a kerékpáros és a tömegközlekedésben való önálló részvétellel, a biztonságos közlekedés 

magatartási követelményeinek elsajátításával gazdagodik. 

A közösségi munka, a közösségi szerepek további gyakorlása az egyéni együttműködési készség és 

a csoportkoherencia fejlődését szolgálja. 

Helyi tantervi óraterv 3-

4.évfolyam 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 
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Tematikai egység/Fejlesztési 

cél 

Kerettan

tervi 

órakeret 

a 3-4. 

évfolyam

on 

Helyi 

tantervi 

órakeret 

a 3-4. 

évfolyam

on 

Helyi 

tanter

vi 

órake

ret a 3. 
évfolyam

on 

Helyi 

tanterv 

órakeret 

a 

4. 

évfolyam

on 

1. Család, otthon, háztartás 
12 óra 12+4 

óra 

6+2 
óra 

6+2 óra 

2. Tárgyi kultúra, 

technológiák, 

termelés 

32 óra 32 óra 16 óra 
16 óra 

3. Közlekedés 8 óra 8+4 

óra 

4+2 4+2 óra 

4. Közösségi 

munka, közösségi 

szerepek, 

pályaorientáció 

12 óra 12 óra 6 óra  

6 óra 

64+8=

72 

óra 

72 óra 
36 óra 36 óra 

 

Összes

en 

 

32+4=36 

óra 

 

32+4=36 

óra 

Szabadon tervezhető időkeret: 4 óra/évfolyam 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyból 

az 3-4. évfolyamon az egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás 

megszerzése vagy a képességek fejlesztése céljából. 

A szabad időkeret terhére beosztott óraszámok a helyi tantervi óratervben javaslatként szerepelnek. 

Az osztályt tanító pedagógus ettől eltérhet és az ő kompetenciájába tartozik, hogy eldöntse, mely 

témaköröknél használja fel az ismeretek megszilárdítására, vagy gyakorlás céljából. 

 

3.évfolyam  

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

Helyi tantervi óraterv: 

Tematikai 

egység 

 

Órakere

t 
1. Család, otthon, háztartás 6+2 óra 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 óra 

3. Közlekedési ismeretek 4+2 óra 

4. Közösségi munka, közösségi szerepek, pályaorientáció 6 óra 

Összes óraszám 32+4= 36 óra 



 

493 

 

Szabadon tervezhető időkeret: 4 óra 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet az életvitel és gyakorlat tantárgyból a 3. 

évfolyamon az egyes tematikai egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése 

vagy a képességek fejlesztés, ismétlés, gyakorlás céljából. 

Célok, fejlesztési feladatok: 

Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3. évfolyamon, hogy a gyermek a saját 

közegében (család, osztálytársak, iskolaközösség) közvetlen tapasztalások, megfigyelések révén 

szerezzen ismereteket az őt körülmények világról. A mindennapi élet gyakorlatában a kézügyesség 

és az alkotó fantázia fejlesztésével kapjon ösztönzést az örömteli tanulásra, az önkiszolgálásra, a 

tudatos feladatvállalásra, az egészséges és környezettudatos életvitel megélésére. 

Az elméleti és a manuális tevékenykedés közben mintakövetéssel, majd önálló kreatív gondolati és 

gyakorlati cselekvéssel készítsen maketteket, modelleket, miközben a mozgáskoordináció, a 

testtartás megfelelő erőkifejtéssel párosul. A helyes munkafogások gyakorlása közben a célszerű, 

balesetmentes szerszám és eszközhasználat jól érvényesüljön. 

Kiemelt cél a gyalogos közlekedés magatartási szabályainak megismertetése, gyakoroltatása. 

Helyes viselkedés a személyautóban és a tömegközlekedési eszközökön. A közlekedésben rejlő 

veszélyhelyzetek felismertetése, a balesetek megelőzése, segítségnyújtás elemi teendői. A 

leggyakrabban előforduló jelzőtáblák, útburkolati jelek jelentésének megismertetése, tudatosítása. 

A gyermek helye a családban, az osztályban, az iskolaközösségben, szerepvállalások, közös 

élmények, tapasztalatok megbeszélése a különböző vizsgálódások közben. 

 

Tematikai 

egység 

 

1. Család, otthon, háztartás 

 

Órake

ret 6+2 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

A közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról. 

Munkamegosztás a családban, odafigyelés egymásra. Iskolai 

szokások ismerete. Tapasztalások a környezet alakításáról. 

Információszerzés, a kapott információk felhasználása. 

 

Nevelési, 

fejlesztési célok 

Az elvárt jó magatartási formák gyakoroltatása, udvariasság, 

engedelmesség, alkalmazkodás, segítőkészség, tolerancia, 

együttműködő képesség. Vélemények megfogalmazása, az érzések 

közlése indoklással. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

1.1. Önismeret, önkiszolgálás, önkiszolgáló

 tevékenység gyakorlása. 

Egyszerű hideg étel készítése (pl.: szendvics+limonádé) 

Asztalterítés, vendégvásár, meglepetés készítés a családnak 

(pl.: reggelihez, vacsorához az asztal megterítése) 
Szalvétahajtogatás gyakorlása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés, szakszöveg 

használat, szakszavak 

helyesírása, beszédkultúra 

fejlesztése, 
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mondatalkotás. 

 

1.2. Ünnepeink, családi ünnepek. Születésnapok a családban, 

hagyományok, karácsony, farsang, húsvét. 

Az ünnepek hangulatához illő dekoráció készítés papírok 

felhasználásával. 

Ajándékozás, ajándékok becsomagolása. 

 

Matematika: 

Alapművelete

k, problémák 

megfogalmazása, 

megoldása,

 mér

és, mérőeszközökkel. 

 

1.3. Egészség, betegség. 

Egészségünk fogalma, az egészség megőrzése érdekében 

teendőink. A betegség tünetei. Hogyan védekezhetünk a 

betegségek ellen? Öltözködés az időjárásnak megfelelően. 

 

Környezetismeret: 

Rokoni

 kapcsolat

ok, ünnepek, emberi test 

felépítése, egészséges 

életmód. 
1.4. Gazdálkodás, környezettudatosság.  
Tevékenységeink megtervezése, végrehajtása.
 Tanulás, 

Erkölcstan: 

szabadidő eltöltése időbeosztás arányos legyen. Önismeret,
 énké
p, 

Víz és elektromos áram használata takarékosan. felelősség
 önmagunkér
t, 

Érdeklődés felkeltése a családi gazdálkodásra. családtagjainkért, 

Mennyibe   kerül   a   háztartás,   mit   jelent   a   rezsi,
 hogya
n 

osztálytársainkért, 

takarékoskodhat a család? iskolatársainkért,
 
a 

Közvetlen környezetünk védelme, szemétgyűjtés és tárolás körülöttünk
 él
ő 

szelektíven, felhasználás hasznosan. embertársainkért. 

1.5. A háztartásban használt takarítószerek és eszközök. 

A kozmetikai szerek hatásainak értelmezése,

 használati utasítások elemzése. 
A különböző károsító hatások megelőzési lehetőségei. 
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1.6. Tisztálkodás, öltözködés. 

Növények, állatok gondozása a lakásban és a ház körül. 

Személyi higiénia, mosakodás, fürdés, fogmosás 

fontossága. Illatszerek hatása, használata gyermekkorban. 

Öltözködés az egyéni alkatot és az egyéni adottságokat, 

valamint a divatot figyelembe véve. 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, 

költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, 

zsebpénz, mosószer, 

tisztítószer, egészség, betegség. 

 

Tematikai egység 

 

2. Tárgyi kultúra,

 technológiák, termelés 

 

Órake

ret 16 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

 

A természetes anyagok tulajdonságai, 

felismerhetőségük. Tárgyak készítése mintakövetéssel. 

Eszközök használata balesetmentesen. 

A feladatmegoldásokhoz szükséges ismeretek alkalmazása. 

 

 

 

 

Nevelési, 

fejlesztési célok: 

 

Az ismeretek megszerzéséhez megfigyelések végzése, tapasztalatok 

gyűjtése. 

A természetes anyagok vizsgálata egyszerű, fizikai módon (tapintás, 

szaglás, mérlegelés, csiszolás, szögbeütés, nyírás, vágás). 

Elővigyázatosság a vizsgálatok közben. A tárgyak készítésekor az 

anyagok, eszközök és szerszámok balesetmentes használata, 

biztonságos munkavégzésre törekvés. 

A veszélyhelyzetek felismertetése, azok kivédése. A kézügyesség és a 

mozgáskoordináció, valamint a jó testtartás elsajátíttatása. 

Rend, tisztaság megteremtése, megőrzése a tevékenykedtetés minden 

fázisában. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagokkal: 

Beszélgetés az előállíthatóságukról, a kitermelési 

folyamatokról és a tulajdonságaikról. (papírok, textilek, 

kemény és puhafa, alumínium és acélhuzalok, lemezek, 

hulladék anyagok) 

Magyar nyelv és 

irodalom: A

 szakszavak

 jelentése, azok 

helyesírási gyakorlása. 

Szövegértés,

 fogalmak 

magyarázata. 
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2.2. Tárgyak készítése: 

A tárgyak készítésének megtervezése, előrajzolás, sablon 

alkalmazásával, ismerkedés a körvonalrajzzal, tárgykészítés 

mintakövetéssel. A kézi varrás elemei (varrótű, hímzőtű, 

varrócérna, hímzőcérna) alapöltések (előöltés, tűzőöltés, 

pelenkaöltés) hasznos tárgy készítése, pl.: tűpárna. 

Egyszerű használati tárgyak készítése, természetes anyagok, 

hulladék anyagok felhasználásával: papírból, fából, fémből, 

pl.: (mikulás, könyvjelző, papírdoboz, repülő, 

karácsonyfadísz, virágkaró, viráglétra, fényképtartó, bábok 

nemzeti ünnepre, tojástartó húsvétra, díszkendő anyák 

napjára). 

Fémépítő elemekből pl.: legóból makettek, modellek készítése. 

 

Matematika: 

Mérés mérőeszközökkel, 

becslés, szerkesztés 

vonalzó használatával. 

 

Vizuális 

 kultúr

a: rajzeszközök használata, 

alaklemezről

 rajzol

ás, szabadkézi rajzkészítés, 

körvonalrajzok 

értelmezése. 

 

Környezetismeret: 

A felhasznált anyagok 

tulajdonságainak 

vizsgálata és tapasztalati 

úton megfigyelések 

végeztetése. 

 

2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 

Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, 

pontvonal). Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, 

készítése. 

 

Erkölcstan: 

A tudás fontossága, a 

körülöttünk lévő világ 

megismerhetősége. 

A szellemi értékek az 
emberiség szolgálatában. 

2.4. 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. 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, 

technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, 

makett, modell, minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, 

mérés, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

Tematikai egység 

 

3. Közlekedési ismeretek: 

 

Óraker

et 4+2 

óra 

 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett alkalmazása. 

Helyes viselkedési szokások a különböző közlekedési helyzetekben 

(gyalogos közlekedés, személygépkocsiban és közlekedési eszközökön 
való közlekedés). 
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Nevelési, 

fejlesztési célok: 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési 

magatartás és szokások megszilárdítása. A közösségi közlekedési 

környezet és a gyalogos közlekedési szabályok pontos ismerete. A 

közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a 

fegyelmezett, elővigyázatos biztonság elsajátítására. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően közlekedési balesetek 

elemzése. (a baleset lehetséges okainak felismerése, a megelőzés, az 

elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismertetése és 

gyakoroltatása). 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek: 

A gyalogos közlekedés szabályai helyben, lakott területen és a 

lakott területen kívüli közlekedés. Elsőbbségi helyzetek a 

gyalogos közlekedésben. A közlekedés tapasztalatairól 

természetes anyagok segítségével, közlekedési szituációk 

megjelenítése (pl.: társasjátékok, faépítő, lego felhasználásával) 

Magyar nyelv
 és 

irodalom:

 szakszöv

eg értelmezése, 

szövegmondás 

gyakorlása, piktogramok 

készítése. 

 Környezetismeret:

 

a lakókörnyezet részletes 

megismerése, 

térképismeret. 

3.2. 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. 

 

Erkölcstan: 

Udvariasság

 

a 

közlekedésben, helyes 

beszédstílus, tiszteletadás, 

segítségnyújtás a bajban. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési szabályok a tömegközlekedési eszközök használata 

közben. (pl.: kirándulások alkalmával jegykezelés, leszállási 

szándék jelzése). Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés 

gyakorlása gyalogosan és helyi közlekedési eszköz 

használatával. 

 

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos 

közlekedés 

Bemutatás (pl. az internet felhasználásával) szárazföldi, vízi és 

légi közlekedési eszközökről A közlekedési eszközök 

környezetkárosító hatásai (levegő és víz károsítása, ezek 

megelőzhetősége). Veszélyforrások a közlekedésben. 
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Kulcsfogalma

k/ 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. 

 

 

Tematikai egység 

 

 

4. Közösségi munka, közösségi 

szerepek, pályaorientáció 

 

 

Óraker

et 6 

óra 

 

Előzetes tudás 

A családi, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken 

szerzett élmények és tapasztalatok. 

Helyi, hagyományos szokások ismerete. 

Közvetlen környezetben ismert és gyakorlott szakmák, 

hivatások bemutatása. 

  
A közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

Nevelési, 
fejlesztési 

Az ünnepekre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni 
teendők 

célok végzésének gyakorlata. 

 Ismerkedés a tervezéssel, szervezéssel. 

 Munkavégzés egyénileg és közösen. 

 A tapasztalatok elemzése, esetleges hibák megszívlelése,
 és 

 értékelés. 

 A szakemberek emberi tulajdonságainak értékelése, megbecsülése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

 

4.1. Iskolai és osztályrendezvények: 

Iskolai és osztályrendezvények (pl.: mikulás, karácsony, farsang, 

anyák napja, gyermeknap, osztálykirándulás, születésnap, 

játszódélután, nemzeti ünnepek). 

Az osztályteremben a berendezés és a teremdíszítés elkészítése 

az ünnepnek megfelelően. 

Az ünnephez szükséges kellékek (meghívó, díszletek, jelmezek) 

előkészítése, vagy beszerzése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzésekről 

megfogalmazások. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

Szövegértés, 

szövegalkotás, egyszerű 

tipográfiai

 eszköz

ök használata. 

 

Környezetismeret: 

Hagyományos

 

és 

megszokásos

 nap

ok, ünnepek. 

 
Erkölcstan: 

Hagyományok, 

szokások, élmények

 elemzé

se, feldolgozása. 

 



 

499 

 

 

4.2. Az iskola környezetében található hagyományos szakma 

megismertetése: 

A szakember, vagy az ügyvezető igazgató felkeresése és az 

üzemlátogatás megszervezése. 

Megfigyelési szempontok adásával a szakma

 fortélyainak megfigyeltetése. 

 

 

4.3. A közösségért végzett tevékenység: 

A tanterem dekorációjának megtervezése, faliújság készítése. 

Mit tehetünk iskolánk esztétikumának külső és

 belső környezetének  megóvásáért (a munka 

 megszervezése, lebonyolítása és értékelése, pl.: 

parkgondozás, tanterem előtt 
dekorálás, a folyosók tisztaságára ügyelés). 

 

 

A továbbhaladás feltételei a 3. évfolyam végén: 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról, a családi tagok feladatvállalásáról. 

Egészséges munkamegosztás, elemi munkaszokások ismerete, annak gyakorlása. Generációs 

kapcsolatok a családban. A családi tagok feladatai, tevékenységi szerepük. A közvetlen környezet 

jellemzői, természeti és mesterséges anyagok. Információszerzés lehetőségei, (könyvtár, internet, 

média). A feladatmegoldáshoz szükséges ismeretek szerzése, és célszerű felhasználása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, a probléma, az igény felismerése. Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés, 

értékelés mintakövetéssel. A felhasználásra kerülő anyagok vizsgálati teendői, az eszközös, 

szerszámok felismerése, célszerű használata. A gyalogos közlekedés szabályainak fegyelmezett és 

tudatos alkalmazása. Helyes viselkedés, csoportos közlekedési helyzetben. A gyalogos közlekedést 

szabályozó jelzések ismerete. (jelzőtáblák, jelzőlámpák, útburkolati jelek) 

Helyes viselkedés a közlekedési eszközökön. (személyautó, autóbusz, villamos, metró, és vonat) 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási 

praktikák – elsajátítása és begyakorlása. 

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. 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik 

évfolyam végén 
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A szülők körében ellátott foglalkozások, szakmák ismerete. Baráti, iskolai és lakóhelyi 

rendezvényeken szerzett élmények és gyakorlati tapasztalatok. Néhány helyi szokás és helyi 

hagyomány ismerete. A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása. 

 

4.évfolyam  

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

Helyi tantervi óraterv: 

Tematikai 

egység 

 

Órakere

t 
1. Család, otthon, háztartás 6+2 óra 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 óra 

3. Közlekedési ismeretek: 4+2 óra 

4. Közösségi munka, közösségi szerepek, pályaorientáció 6 óra 

Összes óraszám 32+4 óra=36 óra 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon, hogy a gyermek a saját 

közegében (lakóhely, család, iskolaközösség) közvetlen tapasztalásokkal, megfigyelésekkel, 

életkori sajátosságainak megfelelő tevékenykedtetéssel, tovább bővítse ismereteit az őt 

körülvevő világról. 

A mindennapok gyakorlatában az életviteli ismeretek mellett a kézügyesség, a kreatív 

gondolkodás fejlesztésével, az örömteli tanulásra, az alkotó munkavégzésre ösztönzés. Az 

önálló ismeretszerzés gyakoroltatása, új tanulási módszerek alkalmazásával, az egyéni alkotó 

munkavégzés mellett a csoportos feladatvállalás alkalmazására szoktatás, hogy a társas 

kapcsolatok építésének elemeivel is megismerkedjenek. A tevékenykedtetés közbeni 

magatartási szabályok megkövetelése. 

Hasznos tárgyak készítése önálló tervezéssel, kivitelezéssel, miközben a helyes test-tartás, 

erőkifejtés fejleszthető, ezzel párhuzamosan az anyagok átalakíthatóságát, a szerkezet és 

funkció, a kivitelezés esztétikuma és használhatósága közötti összefüggést megértethetjük. A 

helyes munkafogások végzése közben a balesetmentes szerszám és eszközhasználat 

érvényesül. 

A tárgykészítés folyamatában a becslés, mérés, összehasonlítás, mennyiségi fogalmak 

elmélyítése. Előtérbe kerül a műszaki rajz alapelemeinek jelentése, alkalmazása. (vonalfajták 

neve, jelentése, rajzolása) 

A kerékpáros közlekedés magatartási szabályainak megismertetése, gyakoroltatása. A 

gyalogos és a kerékpáros közlekedésben rejlő veszélyek, veszélyhelyzetek felismerése, 

megelőzésük, segítségnyújtás elemi teendői. A kerékpárosokra és a gyalogosokra vonatkozó 

útburkolati jelek, jelzőtáblák jelentése és alkalmazkodás a szabályok betartása, figyelmes 

fegyelmezett közlekedéshez. 

A közösségek szerepe a tanuló életében. Feladatok vállalása közösségben (család, osztály, 

iskola, sportolási, kulturális és egyéb közösségekben). Személyes felelősség vállalása, 

belátása és érvényesítése a közösségekben. 

Egyszerű munkatevékenységekkel a szakmák jellemzőinek megismertetése, különböző 

foglalkozások eljátszása. Katasztrófavédelmi alapismeretek elsajátíttatása. 
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Tematikai 

egység 

 

1. Család, otthon, háztartás 

 

Óraker

et 

6+2ór

a 

 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról, a családi tagok 

feladatvállalásáról. Egészséges munkamegosztás, elemi 

munkaszokások ismerete, annak gyakorlása. Generációs kapcsolatok 

a családban. A családi tagok feladatai, tevékenységi szerepük. A 

közvetlen környezet jellemzői, természeti és mesterséges anyagok. 
Információszerzés lehetőségei, (könyvtár, internet, média). 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A pozitív akarati tulajdonságok, és az elvárt jó, magatartási jellemzők 

fejlesztése. (önállóság, segítőkészség, másokra való odafigyelés, 

tolerancia, engedelmesség, udvariasság) 

Elvárások, normák megfogalmazása. Együttműködés a 

családtagokkal, munkájuk jó szándékú értékelése, vélemények 

megfogalmazásának gyakorlása egyszerű indoklással. A család 

takarékos gazdálkodás formáinak elsajátítása, életkori 
sajátosságuknak megfelelően. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás-vendéglátás: Magyar Nyelv-és 

Családi élethelyzetek, életszínterek, a konyha, mint az életkészítés Irodalom: 

színtere. A konyha kialakulásának történeti áttekintése. Egyszerű Szókincsbővítés, 

étel készítése, pl.: szendvics és tea. Asztalterítés és tálalás szövegalkotás, 

szabályai. Szalvétahajtogatás. Családtagok feladatai, egységes szövegértés, a szaknyelv 

munkamegosztás otthon. Önkiszolgáló feladatok gyakorlása. használata, 

Vendégvárás, vendégek fogadása otthon és az iskolában. beszédkultúra, 

 kommunikáció. 

1.2. Családi ünnepek: Matematika: 

Ünneplés a családban. Karácsony, Anyák napja, Húsvét. Problémamegoldás, tájé- 

Szokások és hagyományok gyűjtése. Alkalomhoz illő kozódás térben és idő- 

ajándéktárgyak készítése. Az ünnepi dekorációk jelentése, ben, alapműveletek. 

készítése. Információk megkeresése, és csoportosításuk Környezetismeret: 

különböző szempontok szerint. Az ünnepek jelentése, felkészülés, Család, rokonság, 

tervezés, végrehajtás és az elvégzett feladatok értékelése. egészséges életmód. 

 Erkölcstan: Egészség, 

 környezeti hatások, önis- 

1.3. Önismeret: meret, felelősség, példa- 

 
1.4. Gazdálkodás a családban: 

Bevételi és kiadási források elvégzése, jelentésük, zsebpénz 

kezelése és beosztása. Takarékoskodás otthon és az iskolában, 

egyénileg és közösen, energiával, pénzzel, fogyasztási cikkekkel. 
Helyes időbeosztás. 

 

kép, kapcsolatépítés és 

kapcsolattartás. 

Mire vagyok képes. Önjellemzés, a családban betöltött szerepem, 

az osztályközösségben egyenrangú elhelyezések. Saját munkák 

értékelése, a hibák felvállalása, korrigálás tevékenység végzése 

közben. Tudatosság az ismeretek elsajátítása és a gyakorlati 

feladatok megoldása közben. 
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1.5. Egészséges életvitelünk: 

Az egészséggel kapcsolatos fogalmak tisztázása, egészség, 

betegség. Egészséges környezet kialakítása, teendőink ennek 

érdekében, az egészséges tiszta környezet megóvása. (víz, levegő) 

Egészségkárosító, környezetkárosító hatások a közvetlen 

környezetben, a háztartásban és a közlekedésben. Megelőzés, 

kármentesítés. Kapcsolódás a környezetbarát gazdálkodási 

programokhoz (szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok újra 

hasznosításának lehetőségei). 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Család, családtag, generáció, életmód, lakhely, családi ház, 

lakás, otthon, közösség, háztartás, házimunka, 

veszélyforrás, baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges 

életvitel, 

táplálkozás, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, 

környezetkárosítás, környezetbarát, szelektív 

hulladékgyűjtés, takarékosság, zsebpénz, energia, fogyasztási 

cikk. 

 

Tematikai egység 

 

2. Tárgyi kultúra, technológiák, 

termelés 

 

Óraker

et 16 

óra 

 

 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges ismeretek szerzése, és célszerű 

felhasználása. Tapasztalatok megfogalmazása, a probléma, az 

igény felismerése. Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés, értékelés 

mintakövetéssel. A felhasználásra kerülő anyagok vizsgálati 
teendői, az eszközös, szerszámok felismerése, célszerű használata. 

 

 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelés-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez 

felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról. A 

tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. Műszaki rajzi alapismeretek 

felelevenítése, bővítése, rajzkészítés, és rajzolvasás gyakorlása. A 

feladatok végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szükséges idő, 

anyag, munkamennyiség becslése, eleinte mintakövetéssel, 

később önállóan. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos, képi 

mintakövetésből származó utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság a tervezett és az aktuálisan 

végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, 

törekvés a biztonságos tevékenység végrehajtására. 

A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más 

biztonsági kockázatok felismerése, megelőzése, a 

segítségnyújtás lehetőségeinek megismertetése. 

Az eszközök, szerszámok célszerű, rendeltetésszerű 

biztonságos használata. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó 

test-tartás, 

megfelelő erőkifejtés képességének fejlesztése. Munka 

közbeni rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takarékosságra. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

2.1. Ismerkedés a felhasznált anyagok tulajdonságaival. Magyar Nyelv-és 
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Anyagvizsgálat: ránézéssel, tapintással, szaglással, majd különféle Irodalom: szövegértés, 

próbák végzésével. Az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk szövegalkotás, 

közötti összefüggés megláttatása. Az anyagok tulajdonságai és szakszöveg. 

felhasználási lehetőségüket befolyásoló tényezők. Környezetismeret: 

2.2. Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása. Anyagi tulajdonságok. 

A hímzés eszközei, hímző tű, hímző cérna. Ajándéktárgy készítése Matematika: 

hímzéssel, pl. Karácsonyra, Anyák napjára, Húsvétra hímzett kép, Becslés, mérés, szabad 

vagy színes falikép készítése. (száröltés, láncöltés, laposöltés, kézi rajz, 

keresztöltés, goblein öltés) és gyakorlása. szerkesztőrajz, 

Papír és filcanyag, festék, ragasztó felhasználásával, adventi naptár, mennyiségek közötti 

mécses tartó, ujjbábok, udvari bolond, virágos tojástartó koszorú, összefüggések feltárása. 

cukorvirág készítése. A tárgyak készítése közben utalás az Vizuális kultúra, 

alapanyagok gyártási technológiájára. A szövés alapelemeivel való rajzeszközök 

megismertetés, körömfonás, szalagszövés. használata, épületek 

Faanyagok, gyurma és papír felhasználásával házikó, csuszka, jellemzői. 

papírábra készítése. Erkölcstan: Szellemi 

Modellek összeállítása, természetes és mesterséges anyagok termékek az emberiség 

felhasználásával (pl. hídmodell, repülőgép, szélkerék, közlőmű, szolgálatában. A tudás 

vitorlás hajó és KRESZ táblák modellezése). Épület makettek, hatalma. A világ 

jármű modellek készítése, fa és fémépítő, valamint legojáték megismerése. 

felhasználásával. Tárgyaink világa. A 

A különféle munkadarabok, modellek, makettek elkészítése során világöröksége. 

becslés, mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. A  
kéziszerszámok biztonságos használatának gyakoroltatása, tárolása,  
a veszélyforrások felismertetése használat közben.  
A munkahely rendjének megteremtése és megőrzése.  
2.3. Ismerkedés a műszaki ábrázolás elemeivel:  
A mérés és rajzolás eszközei és használatuk. Méretarányok  
felismertetése. Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott,  
pontvonal) ismerete és rajzolásának gyakoroltatása.  
Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése és készítése.  
2.4. Mindennapos használati tárgyaink:  
A gyerekek által használt tárgyak értéke, tulajdonságai,  
alapanyaguk előállítási módjuk, az előállításuk folyamatábrája. A  
tárgyak használata közbeni veszélyforrások, baleset megelőzés,  
segítésnyújtás. A tárgyak értékeinek megőrzése. (iskolai  
felszerelése, játéktárgyak, sporteszközök, otthoni tárgyak)  

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Anyag, alapanyag, félkész termék, termék, szerszám, fizikai 

tulajdonság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat, 

termelés, makett, modell, minta, anyagi tulajdonságok, becslés, 

mérés, 

méretarány, méretek, szélesség, hosszúság, magasság, 

természetes anyag, mesterséges anyag, előállítási folyamat, 

sablon, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, 

anyagtakarékosság, értékmegőrzés, újra hasznosítás, 

építmények, építő elemek, körvonalrajz, alaprajz, műszaki rajz. 

 

 

Tematikai egység 

 

3. Közlekedési ismeretek 

 

Órake

ret 

4+2 
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óra 

 

 

Előzetes tudás 

A gyalogos közlekedés szabályainak fegyelmezett és tudatos 

alkalmazása. Helyes viselkedés, csoportos közlekedési helyzetben. A 

gyalogos közlekedést szabályozó jelzések ismerete. (jelzőtáblák, 

jelzőlámpák, útburkolati jelek) 

Helyes viselkedés a közlekedési eszközökön. (személyautó, 

autóbusz, villamos, metró, és vonat) 

 

 

Nevelési, 

fejlesztési 

célok 

A biztonságos gyalogos közlekedési ismeretek megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet szabályainak 

ismeretbővítése. 

Figyelem, fegyelem fontossága, minden közlekedési 

helyzetben. Közlekedési balesetek lehetséges okainak 

feltárása, teendők az elhárításuk és megelőzésük érdekében. 

Segítségnyújtás közlekedési balesetben, a lehetőségek felismertetése, 

és gyakorlása az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése, 

kerékpározás fogalomtól elzárt területen és kerékpárúton, gyakorlás 

közlekedési szakember jelenlétében. 

A városi, országúti, vasúti, vízi-és légi közlekedés szerepének 

átlátása, eszközeinek megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek: 

A 3. évfolyamon tanult közlekedési ismeretek 

felelevenítése (pl.: konstrukciós játékok, faépítő és lego) 

felhasználásával, közlekedési szituációk lejátszása. 

Magyar Nyelv-és 

Irodalom: Beszédértés, 

szaknyelv használat, 

szövegértés,folyamatábr

ák, piktogramok. 

Környezetismeret: 

Lakóhelyismeret,térkép- 

ismeret, 

menetrendismeret. 

Erkölcstan: Közlekedési 

morál, udvariasság, 

kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek: 

A kerékpár részei, működése, közlekedés biztonsági 

állapota, kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakóövezetben és kerékpár úton. A kerékpárút 

közlekedési jelzéseinek megismerése. Jelzőtábla típusok – 

elsőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző és tilalmi táblák. 

Az úttest részei. Útburkolati jelek. Kerékpárosok és 

gyalogosok 
viszonya közösen használt területeken. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben: 

Viselkedési szabályok a közösségi közlekedési 

környezetben. Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék 

jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett, figyelmes viselkedési szabályok 

a helyben használt közlekedési járműveken. Kiránduláson, 
gyalogtúrákon, a szabályok gyakorlati alkalmazása. 
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3.4. Közlekedési eszközök, környezet és 

egészségtudatos közlekedés: 

A szárazföldi, vízi-és légi közlekedés eszközei. 

Egészségünk és a kerékpáros közlekedés közötti kapcsolat. 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai. A szabályok be 

nem tartásából fakadó veszélyek. 

 

 

Tematikai egység 

 

4. Közösségi munka, közösségi 

szerepek pályaorientáció 

 

Óraker

et 6 

óra 

 

Előzetes tudás 

A szülők körében ellátott foglalkozások, szakmák ismerete. Baráti, 

iskolai és lakóhelyi rendezvényeken szerzett élmények és 

gyakorlati tapasztalatok. Néhány helyi szokás és helyi hagyomány 

ismerete. A 
megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása. 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyes foglalkozások és szakmák értékeinek felismertetése, 
azok megbecsülésére való nevelés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. Az ünnepekre 

való felkészülés, az ünneplés, az ünneplés utáni teendők 

végzésének 

természetes és megőrzendő szokásként való kezelése. Ismerkedés a 

tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés feladataival, 

folyamatos kommunikáció, egyeztetés, esetleg átalakítás, ezen 

részek gyakoroltatása játékos és önálló, vagy csoportos formában. 

A feladatok megosztására és a részfeladatok egyre önállóbb 

végrehajtására való szoktatás, a kockázati tényezők 

felismerése, mérlegelése, beépítése a lebonyolításba. A 

tapasztalatok 

(eredményesség és etikus magatartás) elemzése, értékelése, a 

hibák elismerése és megszívlelése, ezek kiküszöbölése a 

későbbiek folyamán. 
A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Kapcsolód

ási 

pontok 

4.1. A lakóhelyen, vagy az iskola közelében működő 

vállalkozás megismerése: 

Lehetőség szerint az üzem meglátogatása, ahol a szakemberek 

munkáját láthatják a tanulók. Előzetes megfigyelési 

szempontok adásával irányított megfigyelés és jegyzetelés 

végeztetése. A 
látogatást követően a tapasztalatok megbeszélése és rögzítése. 

Magyar Nyelv-

és Irodalom: 

Szövegalkotás, 

egy- szerű 

tipográfiai 

eszközök 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelzőkészülék, alul és 

felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg) közlekedés. Helyi és 

helyközi közlekedés. Forgalomtól elzárt terület. Kerékpározás 

irányjelzései, bekanyarodás, megállás, újraindulás. Biztonsági 

szabály. Udvariassági szabály, károsanyag-kibocsátás, 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
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4.2. Iskolai és osztályrendezvények: használata. 

Környezetismeret: 
Szokások, hagyomá- 

 
Iskolai és osztályrendezvények (pl.: Mikulás, Karácsony, Farsang, nyok, jeles napok, 

Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, családi és közösségi 

játszódélután, nemzeti ünnepek, az iskola hagyományos ünnepei) ünnepek. 

előkészítése és lebonyolítása. Az ünneplés lebonyolításával Erkölcstan: 

kapcsolatos tudnivalók. A szükséges kellékek (meghívó, Hagyományok, 

programfüzet, díszletek, jelmezek, stb.) előállítása, vagy beszerzése. szokások, ünnepek, 

Az átélt érzések megfogalmazása, a közös tapasztalatok élmények 

megbeszélése és esetleges rögzítése. feldolgozása. 

 

 

4.3. A közösségért végzett munka: 

A közösségi tér, közösséghez alakítása: tanterem dekoráció, faliújság 

készítése, zöldsarok kialakítása (dísznövények, akvárium). Az iskola 

esztétikus, harmonikus, külső és belső környezetének kialakításában 

való részvétel a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően. 
A munka megszervezése, lebonyolítása és értékelése. 

 

 

Kulcsfogalma

k/ 

fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnepek, nemzeti 

ünnepek, egyházi ünnepek, munkaszervezés,

 programszervezés, 
értékelési szempontok. 

 

 

5-7. ÉVFOLYAM 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5–7. 

évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel 

szempontjából fontos témát csak az említés szintjén lehet érinteni. A gyakorlati feladatokban, pl. 

ételkészítés, tárgykészítés, egy típusból kevés, általában csak egy munkadarab, illetve termék 

elkészítésére jut idő. 

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 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei a 

negyedik 

évfolyam végén 
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Helyi tantervünk elkészítésekor figyelembe vettük, hogy intézményünk városi környezetben lévő 

iskola, amely rendelkezik tanműhellyel, illetve háztartástan szaktanteremmel, és a közelünkben 

több olyan munkahely van, amit tanulmányi, illetve pályaorientációs céllal meg lehet látogatni. Az 

elméleti jellegű anyag terjedelme iskolánkban az alapóraszámú változathoz alkalmazkodik. Sajnos 

kevés idő jut, az elmagyarázására és megértésére, továbbá a gyakorlati munkadarab, illetve termék 

elkészítésére is. Ez tehát a tananyag háromévi elosztásán túl az elmélyülést és a gyakorlati feladatok 

alaposabb begyakorlását kevésbé biztosítja. 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű 

tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, munkakörnyezeteket, szakmákat, 

továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan bemutató, pályaorientációt szolgáló tanórák, 

foglalkozások jelennek meg. 

A korábbi években a produktív tevékenységek tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már 

felismert saját tulajdonságok összevethetővé válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az 

életpályára vonatkozó elképzeléssé válhatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló 

elhatározássá érlelődhetnek. 

A 7. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 

közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon belüli 

munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében szerzett 

tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett kisebb 

feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, hogy a tanulók 

feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és természettudományos kompetenciát 

is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt felhasználják a természettudományos 

tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett tapasztalatok alapul szolgálnak a későbbi 

években sorra kerülő tanuláshoz. 

A társas kapcsolati kultúra fejlesztésére a csoportos keretek között végzett feladatmegoldás, a 

tanuló saját tevékenységének, a saját továbbtanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése 

adhat alkalmat. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep megtalálása, az 

ötleteknek, elképzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése és értékelése, a tanulás 

tanítását, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a tantárgy valamennyi 7. 

osztályos foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi tartalmak segítik. 

A matematikai kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási és a közlekedési 

rendszerek megismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a mennyiségi 

összefüggésekről szóló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre vonatkozó 

eredményei egyben hozzájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a fenntarthatóság iráni 

elkötelezettség fejlesztéséhez is. 

A Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés fejezet is teret nyert, amelynek sajátos 

fejlesztési célja, hogy a diák az otthonában előforduló kisebb-nagyobb műszaki természetű hibák, 

működészavarok megelőzését szolgáló, házilag is végrehajtható karbantartási feladatokat vagy 

esetleg egyszerűbb javítási műveleteket is képes legyen elvégezni. 

A Munkakörnyezetek megismerése fejezet fókuszában a különböző munkahelyeken tett látogatások 

során szerzett személyes, helyszíni tapasztalatszerzés áll. 
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7. évfolyam 

 

Tematika

i egység 

1. A háztartás és a 

közszolgáltatások 

Órakeret 10 óra 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a 

kezelésük biztonsági szabályai. 

 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek 

alapvető feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és 

összetevőinek, valamint funkcióinak azonosítása, 

érdeklődés, törekvés azok megfelelő használatára. 

 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatainak, 

kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, 

hibákból következő technikai problémák felismerése. 

 
Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, 
értelmezése. 

 

 

 

 

A 

tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű 

rendszereinek felépítéséről, működéséről, a tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, 

jellemzői közötti összefüggések felismerése, a természet általi 

meghatározottság és a környezetre gyakorolt hatások megértésére 

irányuló szándék, a tevékenységekkel járó felelősség belátása. 

 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, 

munkafolyamatokról. A tevékenységekhez, feladatokhoz 

kapcsolódó célzott információszerzés 

információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 

látvány, jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok önálló 

rögzítése. Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározása segítséggel. 

 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos 

végrehajtása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek 

felismerése. 

 
Igényesség a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges 
környezet iránt. 



 

509 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolód

ási 

pontok 

1.1. A háztartás elektromos rendszere 

 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, 

áramköri elemek a háztartási hálózatban. 

 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, 

elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, 

gépek jellemzői, működésük és 
használatuk. 
 
Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, 

energiatermelés, 

energiaátalakítás, 
energiaforrások. 

 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az elektromos 

áram 

hőhatása. Elektromos és 

hőtani mennyiségek 
érintésvédelmi eszközök jellemzői, szerepe. 
 
Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának 
meghatározása, 
takarékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának 
értelmezése. 
 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt 

elektromos eszközök működéséről és használati 

jellemzőiről, a tapasztalatok 

összehasonlítása, értékelése. 

 

(feszültség,áramerősség, 

teljesítmény, hőmérséklet, 

hőmennyiség, hőenergia, 

égéshő, fűtőérték). 

 

Biológia-egészségtan: A víz 

szerepe az élet kialakulásában 

és fenntartásában. 

A víz humán-élettani 

szerepe. A hulladékok 

tárolásának, 

kezelésének biológiai veszélyei. 
 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

 

Földrajz: A víz körforgása 

a természetben. 

 

A víz felhasználása az egyes 

gazdasági termelési 

területeken. 

 

Fosszilis és 

megújuló 
energiaforrások. 

 

Matematika: számok, 

alapműveletek, 

matematikai modell. 

 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző 

fűtési megoldásai 

 

A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a 

gáz szállítása, tárolása, gázt felhasználó háztartási 

készülékek. 

 

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési 

szabályaik. Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti 

hatásai. 

A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések 

üzemeltetésének veszélyei, üzemzavarok, a 

használat biztonsági szabályai, a biztonsági 

berendezések működési jellemzői. 

Gázszivárgásra és más üzemzavarra utaló jelek, 

teendők és tilalmak rendellenességek esetén. 

 

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek 

meghatározása, takarékossági lehetőségek. Gázszámlák 

tartalmának értelmezése. 

 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a 

használati melegvíz készítésében. 

 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, fűtésre, 
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hőenergia- 

termelésre használt eszközök működéséről és használati 

jellemzőiről, összehasonlításuk energetikai, 

gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból. 

Kémia: Az égés mint kémiai 

folyamat, égéstermékek, a 

környezetre káros hatású 

kémiai anyagok. 

 

A víz 

tulajdonságai. 

Korrózió. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Családi kiadások. 

 

Takarékosság a 

háztartások 

fogyasztásában. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Családi kiadások. 

 

Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában. 

 
1.4. Hulladékgazdálkodás 

 

A hulladékok keletkezési módjai a 

háztartásban és a lakókörnyezetben. 

 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, 

tárgyként való tovább használati, illetve anyagként való 

újra feldolgozhatóságuk lehetőségei. 

 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, 

életmódbeli szokások, hulladékok házilagos kezelése, 

komposztálás. 

 

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés, 

energetikai célú hulladékhasznosítás települési 

környezettől függő rendszerei. 

 

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, 

tárolásával, kezelésével járó veszélyek. 



 

511 

 

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi 

hatásaik. Komposztálható hulladékok. 

Háztartási körülmények között égethető és 

nem égethető hulladékanyagok. 

 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a 

csökkenést eredményező megoldások, a 

takarékosság lehetőségei. 

 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező 

hulladékokról, a gyűjtés, kezelés megoldásairól, az 

újrahasznosítási lehetőségekről. 

Erkölcstan: A modern 

technika alkalmazásának 

előnyei, 

hátrányai, veszélyei, az 

 

életvitelt könnyítő lehetőségei. 

 

Magunkért és másokért 

érzett felelősség. 

 

Mértékletesség a 

fogyasztásban. Érték és mérték. 

Informatika: információkeresés, 

internethasználat. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Elektromos energia, energiafogyasztás, 

áramfelvétel, túláramvédelem, érintésvédelem, 

áramütés, ivóvíz, 

szennyvíz, csapadékvíz, használati melegvíz, 

vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, 

csatornázás, 

szennyvíztisztítás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, 

gázszivárgás, gázmérgezés, füstmérgezés, 

füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes 

hulladék, újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, 

közmű, közüzemi szolgáltató, közüzemi számla. 

Tematikai egység 2. Közlekedés Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, 

közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési- fejlesztési céljai 
A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős 

részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos 

problémák megfigyelésével, megvitatásával a 

szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a 

felelősségérzet és a 

környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ 

szerinti szabályai, eszközrendszere. 
A balesetmentes, udvarias közlekedés. 
Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges 

gyakorlati készségek fejlesztése az alapvető szituációkat 

modellező gyakorlati pályán. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, digitális 

információk 

kezelése. 

 

Testnevelés és sport: 
kerékpározás. 
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Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros 
közlekedésre. 

 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi 

közlekedés. A járműmeghajtások 

jövője. 

 

Fizika: motorok, 

mechanika. 

 

Matematika: 

tájékozódás a térben 

térkép és egyéb vázlatok 

alapján, számok, 

műveletek, számítások 

időtartamokkal. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet 

terhelő, illetve az egészséget károsító hatások. 

A mozgás élménye. A természet mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, 

útvonalterv 

készítése.  

 Informatika: Alkalmazások 
 

2.4. Nyomtatott és elektronikus 

közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, 

járatokról, adatokról. Papíralapú és elektronikus 

menetrendek használata. 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása 

útvonaltervező segítségével. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, 

sebesség, 

használata. 

Többszálú lineáris 

olvasás. 

gyakoriság, közlekedési logisztika).  

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, 

környezeti terhelés. 

 

Tematikai egység 

3. Tárgyi kultúra, 

technológiák, 

tárgykészítés, 

modellezés 

 

Órakeret 

 

8 óra 

 

 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 

Adott feladat megoldásához szükséges információk 

szerzése és célszerű felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése 

segítséggel. Szerszámok biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 



 

513 

 

 

 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez 

felhasznált 

anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, 

helyzetelemzés, hibakeresés, problémamegoldás, a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás 

képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai 

tulajdonságainak felismerése, az ismeretek 

alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel 

kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, a biztonság 

iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, 

munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, 

WC tartályok működése (szabályozása), gyakran előforduló 

hibák, javítások. 

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények 

mérete, valamint a fogyasztók teljesítménye közötti 

összefüggés. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, 

energiatakarékos izzók, kapcsolók – adatok értelmezése, 

összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezetékcsatlakozások, 

villásdugók szerelése. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

Fizika: 

 

áramkör, vezető, fogyasztó, 

az elektromos áram 

munkája és teljesítménye. 

 

 

Informatika: 

információkeresés, 

irányítás, szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 
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3.2. A) Tárgykészítés 

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása 

elektronikai áramkör modell készítésével, a hozzá 

tartozó kapcsolási rajz segítségével. 

Az irányítástechnika és az automatizálás 

alapjainak megismerése a készített modell 

segítségével. 

Motoros járműmodell (közúti, vízi, vagy kötött 

pályás) tervezése, elkészítése, kipróbálása, értékelése. 

A gépek és a gépelemek megismerése a készített 

modell segítségével. 

VAGY (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében) 

3.2. B) Tárgykészítés 

Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. sál, poháralátét) elkészítése az 

elsajátított kötési vagy horgolási technikával. 

Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása. 

Egyszerű tárgy (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése 

gépi varrás alkalmazásával. 

 

Találmányok az 

emberiség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára. 

3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos 

használata, megfelelő munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges 

munkafogások ismerete, alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes 

használata. A munkakörnyezet rendjének 

fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi 

felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, 

áramkör, A) gépelem, B) kötés, horgolás, varrógép. 

 

 

Tematikai egység 

4. Továbbtanulás, 

munkák, szakmák, 

megélhetés, 

munkakörnyezetek 

megismerése 

 

 

Órakeret 8 óra 

 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi 

tevékenységek feltételeire és hatásaira irányuló 

érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a 

személyes környezetben élők tevékenységéhez 

kapcsolódóan. 

A saját tevékenységek eredményességéről, 

erősségekről, gyengeségekről szóló tapasztalatok. 



 

515 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a 

társadalom jóléte szempontjából. 

Az ember környezetének, valamint 

tevékenységeinek, munkájának, továbbá a 

megélhetés és az életminőség kapcsolatának 

felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, 

életpálya- elképzelés kialakítása, megerősítése. A 

tervezett pálya 

jellemzőinek összevetése a személyes 

elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, 

fejlődő önismeret, reális önértékelés. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára 

való alkalmasság nélkülözhetetlen összetevőinek 

(képesség, szaktudás, tanulás, munkakultúra) 

tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt 

személyes felelősség felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi 

élet összeegyeztetéséről. 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív 

munkatevékenységek, a technológiai folyamat, a 

produktumok stb. összefüggéseinek felismerése, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a 

munkavégzés körülményeinek és a munkát végzőre 

gyakorolt hatásoknak, a munkával járó veszélyeknek a 

felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes 

munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és 

érvek megfogalmazása a saját elképzelésekkel összevetve. 

Közelebb kerülés a saját pályaválasztási döntéshez. 

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos 

alapvető tudnivalók elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A tanulási pálya 

A tanulási pálya szakaszai. 

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, 

szakmatanulási lehetőségek megismerése, elemzése, 

összevetése. 

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, 

szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés, érettségi, 

szakmai vizsga, diploma. 

 

 

 

 

 

Informatika: adatgyűjtés 

az internetről. 
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4.2. Szakmák és munkák 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, 

foglalkozások, szakmák, szakmacsoportok megismerése, 

elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, 

termékei, szolgáltatásai, munkakörülményei. 

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, 

foglalkozásokhoz kapcsolódó jellemzők (pl. 

munkaidő beosztás, szezonalitás). 

 

 

 

Földrajz: a gazdaság ágai, 

a munkahelyteremtés 

természet- és 

gazdaságföldrajzi 

alapjai. 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

munkahely és 

munkavállalói szerep. 

 

 

 

 

 

 

Erkölcstan: A munka és 

a munkát végző ember 

tisztelete. 

Személyes tapasztalatok, 

együttműködés, egyéni 

boldogulás és a csapatmunka. 

 

 

 

 

 

Pályaválasztás – foglalkozás, 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése 

Előzetes tájékozódás a megismerendő 

munkakörnyezetekről, technológiákról, 

munkatevékenységekről, termékekről, szolgáltatásokról, 

munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. 

Információforrások felkutatása. 

− Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

− árutermelő, ipari vagy agrár jellegű; 

− kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, 
közlekedési jellegű; 

− egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és 

személyeknek szolgáltatást nyújtó más munkahely, 

munkakörnyezet, foglalkozás megismerése helyszínen 

tett látogatás, audiovizuális segédanyag vagy 

meghívott szakértő 
segítségével. 

Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az 

alkalmazott eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, 

a munkafolyamatok jellemzői, a tevékenység feltételei és 

környezeti hatásai, munkaszervezeti sajátosságok, 

munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A 

szerzett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

4.4. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, 

a továbbtanulási lehetőségek és a személyes ambíciók 

összevetése. Elképzelések megfogalmazása a saját 

lehetőségekről, tanulási pályáról. 
Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, 
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értékrend és munkamegosztás alakulására. 

A települési és a tágabb környezet gazdasági, 

foglalkoztatási, továbbtanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, 

továbbtanulásról szóló információk forrásainak 

megismerése, használata. Önálló tájékozódás szakmákról, 

munkákról 

internetes (pl. Nemzeti pályaorientációs portál) és más 

információforrásokból, valamint a személyes környezetben. 

élethivatás. 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az önéletrajz 

formái, a hivatalos levél 

jellemzői. 

4.5. Munkavállalás 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. 

A vállalkozói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és 

hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, 

felelős vállalkozói magatartás. 

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába 

állás adminisztratív előzményei (álláskeresés, 

tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú). 

4.6. Megélhetés 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi 

életvitel, az élethelyzetek és az életminőség összefüggései. 

A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, 

tevékenységei, a tanulás és a munkamagatartás 

szerepe, kapcsolata. 

Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, 

felnőttképzés, szakképesítés (szakma), érettségi, diploma, 

fizikai munka, kétkezi munka, szellemi munka, ipar, 

kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés, termelés, 

termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munkaidő, 

munkabér, munkaadó, munkavállaló, vállalkozó, 

alkalmazott, motivációs levél, állásinterjú, 

munkaszerződés, munkanélküliség, családi 

önfenntartás, karrier, hivatás, alapanyag, 

termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, 

egyedi termék, javítás, felújítás, 

szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, munkaművelet, 

fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, 

munkaszervezet, munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, 

munkanorma, munkabér. 
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15. Osztályfőnöki óra 
 

A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit 

jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek – összhangban a 

kulcskompetenciákban megjelenő ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel – egyesítik a 

hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A Nat-ban megjelenő nevelési célok tematizálják a felsőbb évfolyamokon (5–8. évfolyam) az 

osztályfőnöki órák témaköreit, ezáltal érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein és 

valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

A fejlesztési területek, nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk 

rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas 

pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos 

kritériuma. 

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. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az életben 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi 

kérdéseinek különböző megközelítésmódokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai 

közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja olyan, a tanulók életében nélkülözhetetlen 

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. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 

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

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, 

megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és az a 

felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a 

magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat megőrizve, ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti 

öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő 

állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság 

és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A közügyekben való 
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részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését 

kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 
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elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárások. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 

fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező 

adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. Hozzá kell 

segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. 

Ahhoz, hogy az elsajátított tudást és készségeket énképébe be tudja építeni, a tanítás-tanulás egész 

folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja fejlődését, sorsát és életpályáját. 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 gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, 

testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért társadalmi elvárásként 

fogalmazódik meg a nevelési-oktatási intézményeknek a gyermekek nevelésében, az erkölcsi 

normák közvetítésében, a harmonikus családi minták közvetítésében való fokozott részvétele. A 

szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a 

köznevelés területére. A családi életre való felkészítés segítséget nyújt a gyermekeknek és 

fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a családi életükben felmerülő 

konfliktusok kezelésében. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok 

kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet 

– azok szerint éljenek. Az iskola feladata az is, hogy a családdal együttműködve felkészítse a 

tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, 

a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető 

szokások kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott, hátránnyal 

élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Ez akkor lehet 

eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja, a helyi tanterv külön figyelmet szentel 

minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. A nevelési- oktatási intézmény 

alakítsa ki a gyerekekben, fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és 

segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül fejlessze ki a tanulókban a szociális 

érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári 

léthez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 
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A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a természet 

szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell 

készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, 

amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk 

kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére. Ehhez fejleszteni kell bennük a 

segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és 

azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. 

Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák 

világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi 

érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. 

Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosságnak 

felelős résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az értelmező, kritikai 

és tevékenybeállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a 

médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos 

alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a 

virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e 

különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett 

kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan 

mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási 

módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; hogyan rögzíthetők hívhatók elő 

pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek stb. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet 

a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni a változatok sokoldalú áttekintésével és 
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értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló 

testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

7.évfolyam 

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 9 óra  

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban? 8 óra 

 Kommunikáció – médiatudatosság                                     5 óra  

Tanuljuk a tanulást- Egészséges életmód, környezettudatosság 

- Mi a pályánk?                                                             8 óra 

Gazdasági életre nevelés                                                 5 óra 

Tematikai

 egys

ég/ Fejlesztési cél 

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 
Órake

ret 9 

óra 

Előzetes tudás 
Az iskola szabályrendszerének ismerete. Társakkal való 
együttműködés: 
Szervezetek működése, működés szabályozása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az értékelés, önértékelés fejlesztése. A szabálykövetés fontosságának 

felismertetése. Az osztály mint közösség kommunikációs és 

együttműködési képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 
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Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, 

taneszköz- problémák) 
 

Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat 

Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról, 

egymásról való tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. 

nyári élmények, szünidők tervezése. 

 

Mit várunk a tanévtől? Kommunikációs 

gyakorlatok. Osztálykirándulás – 

élménykommunikáció 

A nyári szünidő tervezése – élménykommunikáció 

 

Félévi bizonyítványterv készítése 

Önismeret fejlesztéséhez előkészítő tevékenység. 

Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom? 

Értékelés – Önértékelés 

A félévi és év végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése. 

Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A 

tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja 

alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját. 

 

Tanulói jogok és kötelességek DÖK 

A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi 

beilleszkedésük elősegítése 
 

A tanulók legyenek tevékenyen részesei az osztályközösségnek: 

Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák 

felosztása 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magyar nyelv: 

szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 
Erkölcstan: 

szabálykövetés, 

szabálytudat, 

törvény, előírás 

Kulcsfogalmak

/ 
fogalmak 

rend, szabály, szabálykövetés, törvény, előírás, értékelés, önértékelés 

 
Tematikai

 egys

ég/ Fejlesztési cél 

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a 

családban? 

Óraker

et 8 óra 

Előzetes tudás 
Énkép, önismeret, társas kapcsolatok, kapcsolati rendszerekben 
működő 
szabályok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 
céljai 

Az osztály mint közösség. A barátság fogalmának értelmezése. 

Magunkról való tudás. Gondolati térkép. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Helyem az osztályban 

Helyem az osztályban, mint közösségben 

Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles 

kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. 

Mozgásos önkifejezés 

 

Hogyan változtam az elmúlt években: külső és belső tulajdonságok 

Énkép és önismeret fejlesztése. A pozitív énkép erősítése, a 

negatív énkép alakítása pozitív irányba. 

 

Drámapedagógia 

Kommunikációs 

kapcsolatteremté

s, szituációk, 

helyzetgyakorlato

k Magyar nyelv: 

A 

testbeszéd 

értelmezés

e 

Ki vagyok én? 

Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és 

gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. 

Irodalom: 

Irodalmi alkotások a 

felnőtt-gyerek 

kapcsolat 

bemutatására 
Az önismeret fejlesztése. 

Testbeszéd, beszélnek a testrészeink. 

Megjelenésünknek, a rólunk alkotott képnek a szerves részét képezik 

a testbeszédünk, a gesztusaink, a mimikánk. Mindezek fejlesztése, 

alakítása nagyon fontos a rólunk kialakított kép pozitív attitűdjéhez. 

 

Barátságtérkép 

Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak 

engem? A szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az 

együttélés szabályrendszere. 

 
Erkölcstan: a 

másság elfogadása 

A felnőttek és én 

A felnőttek és gyerekek kapcsolat: a „közös nyelv” kialakítása. A 

felnőttek tisztelete. Példamutató felnőttek szerepe a tanulók erkölcsi 

nevelésében, fejlődésében. 

 

A szülők szerepe a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének 

alakításában. Harmonikus családi minták közvetítése. 

 

Kulcsfogalmak

/ 
fogalmak 

énkép, önismeret, társas kapcsolatok, közösség, 

Tematikai

 egysé

g/ 
Fejlesztési cél 

Kommunikáció – médiatudatosság 
Órakeret 
5 óra 

 

Előzetes tudás 

Az elemi kommunikációs szabályok 

megismertetése. Alapismeretek a kommunikáció 

tényezőiről: 
feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési 
céljai 

A kommunikáció eszköztárának stabil, helyzetnek megfelelő 

használata. A kommunikációs tényezők biztos

 felismerése. Kulturált 
kommunikációs illemszabályok betartása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan mondjam? 

A verbális és nem verbális kommunikáció eszközeinek és kódjainak, 

a különböző információ-hordozók üzeneteinek megértése és 

feldolgozása. 

 

 

A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás 

megismerése, egyénre szabott alkalmazása: tegeződés, magázódás, 

tetszikelés. 

 

Szituációs játékok: vita, meggyőzés, kérdésfeltevés 

Mindennapi kommunikációs helyzeteink: Hogyan 

ismerkedünk? Szituációs játékok: kommunikációs játékok 

Bemutatkozás, bemutatás, beszélgetés, szándéknyilvánítás, 

köszönés, megszólítás tudakozódás stb. páros és csoportmunkában. 

Új 

osztálytárs, új tanár, új szomszéd kerül kapcsolatba velünk. 

Magyar nyelv: 

Aktív részvétel

 a különféle 

kommunikációs 

helyzetekben 

 

Magyar nyelv: nyelvi 

kifejezési formák: 

tegeződés, 

magázódás, 

tetszikelés 

 

Informatika: e-mail, 

chat 

 

Drámapedagógia 

Erkölcstan: 

viselkedési normák, 

pl.: köszönés, 

megszólítás, 

bemutatkozá

s, bemutatás 

Kulcsfogalmak

/ 
fogalmak 

Kommunikáció: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet. Verbális 
kommunikáció. 
Nem verbális kommunikáció. Kommunikációs illemszabályok. 

 

 

Tematikai

 egys

ég/ Fejlesztési cél 

Tanuljuk a tanulást – Egészséges életmód

 – környezettudatosság – A mi pályánk? 

Óraker

et 7 óra 

Előzetes tudás 
Szövegértés és szövegalkotás korosztálynak megfelelő szintje. 
A 
kiemelés mint jegyzetelési technika. Mi a környezettudatos 
magatartás? 

 
A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Szövegértő és szövegalkotó képesség fejlesztése. A kiselőadás 

készítésének ismérvei, az informatikai tudás beépítése a 

kiselőadásokba, például ppt. A fejlesztés a környezettudatos 

magatartást és az egészséges életmódot érintő témákon keresztül 

történik, fejlesztve ezáltal a szövegértést és a tanulási kompetenciát is. 

A felvételi helyzet előzetes 
megteremtése a kiselőadásokkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szövegfeldolgozás algoritmusainak 

gyakorlása. Szövegértés írásban és szóban 

A szövegértő képesség fejlesztése különböző szövegtípusokon 

keresztül. 
 

Az előzetes ismeretek és tapasztalatok mozgósításának módszerei. 

 

Magyar 

nyelv, 

Irodalom: 

A szövegértő 

képesség fejlesztése 

különböző típusú 

szövegeken 
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Egyénre szabott tanulási módszerek. 

Csoport- vagy páros munkában az együttműködés szabályainak 

elsajátítása. 

 

Jegyzetelési technikák elsajátítása, lépéseinek gyakorlása különböző 

típusú hallott vagy leírt szövegeken keresztül: tartalmi kivonat 

készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése, gondolati térkép 

készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás 

 

Kiselőadások készítése – szóbeli kommunikáció gyakorlása 

Olyan szempontrendszer kialakítása, amely alapján a tanulók 

kiselőadásokat tudnak készíteni, és azokat az osztályközösség előtt 

elő is tudják adni. 

Az önértékelés és mások értékelésének fejlesztése. 

A felvételire való felkészítés olyan helyzetek megteremtésével, ahol 

a tanulóknak alkalmuk nyílik a vizsgahelyzet megszokására, illetve a 

magabiztos előadásmód gyakorlására. 

Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, 

foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására, valamint a hozzájuk vezető 

erőfeszítések megtételére. 

 

Kiselőadások készítése prezentációval 

A prezentáció fogalmának és fajtáinak ismerete. A papíralapú 

prezentáción túllépve a digitális kompetencia előtérbe helyezése. 

PowerPoint előadás készítésének mechanizmusa, az ehhez 

kapcsolódó előadásmód fejlesztése. 

 

 

Magyar 

nyelv, 

Irodalom: 

A jegyzetelési

 tech- nikák 

gyakorlása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informatika: 

Online

 szótár

ok használata 

Kulcsfogalmak

/ 
fogalmak 

szövegértés, szövegalkotás, jegyzetelés, kiselőadás PowerPoint 

 

Tematikai

 egysé

g/ 
Fejlesztési cél 

Gazdasági életre nevelés 
Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 
A pénz fogalma mint fizetőeszköz. Mennyi pénzből lehet a 
mindennapi 
élelmiszereket vásárolni? Milyen havi kiadásai vannak egy családnak? 

 
 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerje a pénz fogalmát, legyen tisztában a pénz értékével, hogy 

mennyi pénzért mi vásárolható meg. Tudjon kalkulálni zsebpénz 

mértékű összegekkel. 

Ismerje a család háztartási kiadásait, hogy milyen közüzemi számlákat 

kell fizetni. 

Ismerje a takarékosság fogalmát, tudjon megfogalmazni olyan 

lehetőségeket, amivel spórolhat/tunk. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A saját felelősség felismerése az értékteremtő munkában. 

 

Pénzvilág és gazdaság osztályszinten projekt 2 órában 

Az osztálypénz kezelése, a felelősök kijelölése, a felhasználásról 

demokratikus döntéshozatal. 

Komplex osztálykirándulási tervek készítése,

 költségvetéssel, programokkal. 

 

 

 

 

Matematika: a

 pénz 

vásárlói értéke 

Költségvetés tervezés, ajánlatok összehasonlítása, kivitelezéshez 

előkészítés, foglalások rendezése stb. 
 

Osztály szintű karácsonyi ünnepség költségvetésének készítése 

Költségvetés készítés: a költségvetés részei, tervezés, számítások 

végzése, megvalósítás, elszámolás. 

 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. 

 

Pénzvilág és gazdaság osztályszinten projekt megvalósulásának 

elemzése 

Osztálypénz elszámolás, a költségek elszámolása számlák ellenében, 

elemzés, hogy milyen területeken volt eltérés a tervezett és a 

megvalósult költségek között. Mi volt az eltérés oka? 

 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

pénz, érték, takarékosság 

 

8.évfolyam 

 
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 6 óra  

Kommunikáció – médiatudatosság                                     3 óra 

Mi a pályánk?                                                                         17 óra 

Egészséges életmód, környezettudatosság                           4 óra 

Gazdasági életre nevelés                                                   5 óra 

 
Tematikai

 egysé

g/ 
Fejlesztési cél 

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés 
Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 
Társakkal   való   együttműködés:   Szervezetek működése, 
működés 
szabályozása. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az értékelés, önértékelés fejlesztése. Az osztály mint közösség és az 

egyén kommunikációs, valamint együttműködési képességének 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, 

taneszköz- problémák) 
 

Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat 

Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról, 

egymásról való tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl. 

nyári élmények, szünidők tervezése. 
 

Mit várunk a tanévtől? Kommunikációs 

gyakorlatok. Osztálykirándulás – 

élménykommunikáció 

 

A jövőbeni tervek – élménykommunikáció 

 

Félévi szöveges önértékelési terv készítése 

Önismeret fejlesztéséhez előkészítő 

tevékenység. 

Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom? 

Értékelés – Önértékelés 

A félévi és év végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése. 

Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A 

tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja 

alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját. 

Magyar nyelv: 

szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

Kulcsfogalma

k/ fogalmak 

értékelés, önértékelés, kommunikáció 

 

Tematikai

 egys

ég/ Fejlesztési cél 

Kommunikáció – médiatudatosság 
Óraker

et 3 óra 

Előzetes tudás Az internet fogalma, használata. Az etikett fogalma 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az internetnyelv megjelenése mellett az anyanyelv helyes 

használatának fontosságára nevelés. Az internet 

szabályrendszerének, normáinak 

megismertetése a tanulókkal, valamint e terület közösségformáló 

hatásának ismertetése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Internetnyelv 

A 20-21. századi vívmányok biztos és kulturált használata mellett 

az anyanyelvi kultúra megtartásának fontossága. 

A normakövető helyesírás alkalmazása e-mailezés és 

chatelés alkalmával. 

A levél tartalmi és formai elemeinek megőrzése e-mail írásakor. 

 

 

Etikett netikett 

Az alapvető viselkedési normák kiterjesztése a mindennapi 

viselkedés területén megjelenő internetes világra is. Tudatosítani kell 

a tanulókban, hogy a netikett, azaz az internet etikettje, írott és íratlan 

szabályai is mindenki számára kötelező érvényűek. Az internetes 

közösségek hagyományos közösségekhez hasonló működésének 

ismertetése, annak érdekében, hogy tudják a tanulók, ezek a 

közösségek is kiközösítik azokat a tagokat, akik a 

szabályrendszerüket nem tartják be. 

 

Informatika: e-

mail, chat 

 
 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

A levél tartalmi 

és formai jellemzői 

 

Drámapedagógia 

Erkölcstan: 

viselkedési normák, 

Kulcsfogalmak

/ 
fogalmak 

internetnyelv, etikett, netikett, szabályrendszerek 

 

 

Tematikai

 egys

ég/ Fejlesztési cél 

A mi pályánk? 
Óraker

et 17 

óra 

 

Előzetes tudás 

Tehetség fogalma. Szakmák ismerete, Saját adatok ismerete. 
Illemtani 

szabályok. Kommunikációs ismeretek. Szövegértés és 

szövegalkotási képesség. 

A tematikai 

egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tehetség jegyeinek felismerése önmagunkon. Szövegértő 

és szövegalkotó képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mindenki tehetséges valamiben. Te miben? 

A tehetség területeinek megismerése, a saját képességek reális 

ismerete, annak felismerése miben tud a tanuló kiemelkedőt 

nyújtani. 

 

Pályaorientáció. Pályaválasztás 4 óra 

A tanulók kapjanak átfogó képet a munka világáról. Ennek érdekében 

olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania számukra, 

amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, 

 
 

Magyar 

nyelv, 

Irodalom: 

A szövegértő 

képesség fejlesztése 

különböző típusú 

szövegeken 
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elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, és 

képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk 

kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére. 

Ehhez fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. 

 

Hogyan készülök az írásbeli felvételire? 

A felvételire, való felkészítése a tanulóknak olyan helyzetek 

megteremtésével, ahol alkalmuk nyílik a vizsgahelyzet 

megszokására, illetve a magabiztos előadásmód gyakorlására. 

Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, 

foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető 

erőfeszítések megtételére. 

 
Informatika: 

Online

 szótár

ok használata 

Az önéletrajz 

Az új típusú önéletrajz tartalmi és formai követelményei. 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és online 

felületen. A kézzel írt önéletrajz küllemének követelményei: 

olvasható írás, a helyesírás fontossága, áthúzások, satírozások, 

lefestők mellőzése. 

Az online felületen küldött önéletrajz kísérőlevelének formai és 

tartalmi, netikettbeli követelményei. 

 
Magyar 

nyelv, 

Irodalom: 

Önéletrajz 

Felvételi adminisztráció, jelentkezési lapok. 

Szövegértés gyakorlása a kitöltési útmutató 

alapján. 

 

Az írásbeli felvételi tapasztalatai – kommunikációs gyakorlat 
 

Hogyan készülök a szóbeli felvételire – kommunikációs 

gyakorlatok Kiselőadások készítése – szóbeli kommunikáció 

gyakorlása 

Olyan szempontrendszer kialakítása, amely alapján a tanulók 

kiselőadásokat tudnak készíteni, és azokat az osztályközösség 

előtt elő is tudják adni. 

Magyar 

nyelv, 

Irodalom: 

kiselőadás 

Megjelenés a felvételin – A divat, amely megmondja ki vagy 

Öltözködési és viselkedési normák alakítása. A helyszínnek 

és időpontnak megfelelő magatartásformák gyakorlása. 

 

A szóbeli felvételi tapasztalatai– kommunikációs gyakorlatok 
 

Kulcsfogalmak

/ 
fogalmak 

szövegértés, szövegalkotás, kiselőadás, illemtan 

Tematikai

 egysé

g/ 
Fejlesztési cél 

Egészséges életmód – Környezettudatosság Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Testi és hormonális változások, valamint azok következményei 
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A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

A serdülőkorral együtt járó változások higiéniás kezelésére való 

felkészítés. 
A szerelem meghatározása vagy meghatározatlansága 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halló fiúk, halló lányok 

Hormonok változása, nemi sajátosságok, problémák 

kezelése (pattanások, menstruáció, zsíros haj stb. 

Készítsük fel a tanulókat az önállóságra, a testi higiénében. Az 

egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki 

állapot örömteli megéléséhez. 

 

Szerelem és más dolgok 

A tanulók érzelmi felkészítése a túlfűtött érzelmi 

megnyilvánulásokra. A másik nem tiszteletére megbecsülésére 

nevelés. 

Segítsük a tanulókat, hogy legyenek képesek a lelki egyensúlyuk 

megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a 

társas konfliktusok kezelésére. 

Biológia 

Hormonális 

változások és külső 

hatásai 

Kulcsfogalmak

/ 
fogalmak 

hormonális változások, érzelem, szerelem, lelki egyensúly 

 
Tematikai

 egysé

g/ 
Fejlesztési cél 

Gazdasági életre nevelés 
Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás A pénz értéke, mint fizetőeszköz. Költségvetés fogalma. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismerje a pénz fogalmát, legyen tisztában a pénz értékével, hogy 

mennyi pénzért lehet utazni, programokat szervezni, szállást foglalni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Utazás kirándulásszervezés 

Az osztálypénz kezelése, a felelősök kijelölése, a felhasználásról 

demokratikus döntéshozatal. 

Komplex osztálykirándulási tervek készítése, költségvetéssel, 

programokkal. 

Költségvetés tervezés, ajánlatok összehasonlítása, kivitelezéshez 

előkészítés, foglalások rendezése stb. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. 

 

Pénzvilág és gazdaság osztályszinten projekt megvalósulásának 

elemzése 

Osztálypénz elszámolás, a költségek elszámolása számlák ellenében, 

elemzés, hogy milyen területeken volt eltérés a tervezett és a 

megvalósult költségek között. Mi volt ennek az oka? 

 

Földrajz: 

Magyarország 

nevezetességeine

k, 

természeti kincseinek 

ismeret, turisztikai 

célpontok 

 

Informatika: 

Útvonaltervező, 

excel- táblázat 

használata, 

 
 

Matematika 

a pénz vásárlói értéke 
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Praktikumok: diákok által felvetett gazdasági témák 

megvitatása, tapasztalatszerzés egymástól. 

 

Kulcsfogalmak

/ 
fogalmak 

pénz, érték, takarékosság, költségvetés, 
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16.Testnevelés és sport 
 

3–4. évfolyam 

 
Célok és feladatok 

 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgás- készségeinek 

kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a 

legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgás- mintáinak 

megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben az időszakban, 

mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyo- lultabb sportági és táncos 

mozgások alapfeltételeit. A fejlesztési folyamat során érvényesülnie kell a fokozatosság elvének, 

amely a természetes mozgások egyszerű végrehajtási mintáitól elindulva egyre összetettebb, 

komplexebb helyzetekben történő alkalmazást jelenti. A tanulási folyamat egészét át kell hatnia a 

nagyfokú sikerességnek, az élményszerzésnek, a kihívást jelentő, örömteli mozgásos 

tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt formálják a testneveléshez és sporthoz 

fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással párhuzamosan történjen a már cselekvésbiztos 

mozgásformák alkalmazása összetettebb játéktevékenységekben és kontrollált 

versenyszituációkban is. A kontrollált versenyszituációk során – a motiváció fenntarthatósága és az 

esélyegyenlőség érdekében – a mozgásos tevé- kenységek precíz végrehajtásán, a variációk 

sokaságán van a hangsúly, nem a mért abszolút teljesítményen. A mozgástanulási és pszichomotoros 

képességfejlesztési folyamatban a siker- orientált gyakorlási feltételek, az élménygazdagság, a játék 

és játékosság az uralkodó, amely mélyíti a mozgásos tevékenységekhez és testneveléshez 

kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulást. A természetes mozgások alkalmazása sportági jellegű 

mozgásokban egyre nagyobb teret kap, amely a további koordinációs képességfejlődés záloga. A 

játéktevékenység során is fejlődés mutatkozik, ami az egyre nehezedő szabályok mellett, az egyszerű 

taktikai feladatok felismerésében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos 

tevékenységek közbeni kooperációs és kommunikációs lehetőségek, kreativitást igénylő tanulási 

helyzetek hozzájárulnak a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális kompetenciák 

fejlődéséhez. A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési kényszer hozzájárul a 

felelősségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és közösségi 

kompetenciák kialakulásához. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű pszichomotoros 

tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást és az adekvát játékok alkalmazását 

helyezi előtérbe. A differenciálás elvét és az általa vezérelt gyakorlatot a legfőbb értékek közé 

sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet áldoz a belső, didaktikai 

differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a számára megszerezhető tudás 

legmagasabb szintjére, és megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A 

fejlesztőmunka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de a menet közben 

bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, egyúttal a 

személyiségfejlesztés - az értelmi, érzelmi- akarati, szociális képességek és tulajdonságok – 

hatásfokát. A várt eredmények ennek megfelelően a készségekben, a képességekben, az 

ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak. 
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A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a természetes 

(alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos fejlesz- tésére, azok 

változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, fejlettségi 

jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és képesség- fejlesztési 

körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják az alap- vető 

mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a mozgás- készségek 

tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, és a 

mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének folya- matában a 

komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. 

A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák egységeinek beillesztése a mozgásos 

tevékenységrendszerbe a tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési feladatok keretében 

hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási teljesítményhez, ezen keresztül a 

nevelési folyamat sikerességéhez. Összességében elfogadó, ugyanakkor követelményeket támasztó, 

következetes nevelési környezetet biztosító légkör szükséges, ahol a gyermekek aktív, felfedező, 

velük született képességei megerősödnek. 

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. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák rendsza- bályainak, 

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 megismerte- tése, a 

testnevelésórán használatos szerek, eszközök balesetmentes használatának megisme- rése 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 testne- velésóra 

sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állampol- gári 

kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi kommuniká- ció 

fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. Megha- tározó 

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 
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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. 

 

3-4. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám évfolyamonként:180 óra 

 

Helyi tantervi óraterv 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Kerettantervi 

óraszám a 3- 

4. 

évfolyamon 

Helyi 

tantervi 

órakeret a 3- 
4. 
évfolyamon 

Helyi tantervi 

órakeret a 3. 

évfolyamon 

Helyi tantervi 

órakeret a 4. 

évfolyamon 

Előkészítő és 

preventív 

mozgásformák 

20 óra+ 

folyamatos 

20 óra 10 óra 10 óra 

Hely- és 

helyzetváltoztató 

természetes 
mozgásformák 

54 óra 54 óra 27+3 óra 27 óra 

Manipulatív 

természetes 

mozgásformák 

70 óra 70 óra 35 óra 35 óra 

Természetes 

mozgásformák a 

torna és tánc jellegű 
feladatmegoldásokban 

30 óra 30 óra 15+5 óra 15 óra 
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Természetes 

mozgásformák az 

atlétika jellegű 

feladatmegoldásokban 

40 óra 40 óra 20 óra 20 óra 

Természetes 

mozgásformák a 

sportjátékok 

alaptechnikai és 

taktikai 

feladatmegoldásaiban 

30 óra 30 óra 15+5 óra 15 óra 

Természetes 

mozgásformák az 

önvédelmi és a küzdő 

jellegű 
feladatmegoldásokban 

14 óra 14 óra 7 +5óra 7 óra 

Természetes 

mozgásformák a 

vízbiztonságot 

kialakító és 

úszógyakorlatokban 

36 óra 18 óra  18 óra 

Természetes 

mozgásformák az 

alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerekben 

30 óra 30+36 óra 15+18 óra 15+18 óra 

Összesen 324+36=360óra 324+54=360óra 180 óra 180 óra 
  162+18=180óra 162+18=180óra 

Szabadon tervezhető időkeret: 18óra/évfolyam 

Helyi tantervünkben a szabadon tervezhető időkeretet a testnevelés tantárgyból a 3-4. évfolyamon a 

tematikai egységekben használtuk fel a képességek fejlesztése, gyakorlás, szabadidős sport céljára. 

A kerttanterv 162 órát tölt meg kötelezően előírt tananyagtartalommal, a szabadon felhasználható 

(10%) órakeret 18 óra. A szabad időkeret óraszámának elosztása helyi tantervi javaslat, amit a 

tantárgyat tanító pedagógus a fenti szempontokat figyelembe véve módosíthat az osztály összetétele, 

a tanulók képessége alapján. 

3.évfolyam 

 

Heti óraszám: 5 óra  

Éves óraszám: 180 óra 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra 



 

537 

 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 30 óra 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 35 óra 

4. Természetes mozgásformák a tornajellegű feladatmegoldásokban és 

gyermektáncokban 
20 óra 

5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 20 óra 

6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 
20 óra 

7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 
12 óra 

8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszásgyakorlatokban 
18 óra 

9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
15+18 óra 

Összes óraszám: 162+18 =180 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 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 gyarapí- 

tása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat 

végrehajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

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 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek. 

 
Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, 

párban és csoportban. 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 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. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alakzat, helyes testtartás, sérülés, mozgásos elem, életmód, táplálkozás, 

edzettség, vélemény. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Órakeret 

30 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, 

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. 
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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. 

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. 

Hajlítások és nyújtások: 

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. 

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 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) 

komplex akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, 

lépegetések kézzel („támlázás”) és lábbal különböző 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuális 

kommunikáció. 

 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 
Matematika: 

műveletek értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 
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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. 

A tematikus területhez kapcsolódó mozgásos feladatok elnevezései. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, mozgáskapcsolat, mozgásos játék, 

játékszabály, játékszerep, gyorsaság, állóképesség, erő, akadályverseny. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 
Órakeret 

35 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 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 
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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. 

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. 

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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, lábfej. 
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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, 2−4 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás 

mellett. 

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 fejlesztése. 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna: 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre és hátra az egyéni kompetenciákhoz illeszkedő nehézséggel - 

különböző kiinduló helyzetből emelés zsugorfejállásba; felugrás 

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni 

kompetenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról egyéni-páros- 

társas egyensúly- és gúlagyakorlatok. Alaplendület és leugrás 

gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy játszótéri eszközökön. 

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. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 
Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 
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játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok 

énekre, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és 

mozgáspontosságra épülő egyszerű torna- és táncbemutatók. 

 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése. 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, , 

aerobik, pontozás , tánc, 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 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járás- és futás mozgásformái: 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, 

erőkifejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán; 

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken. 

Ugrások és szökdelések ugrásformái: 

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és 

-magasság változtatásával, páros és egylábon, távolugrás-kísérletek 

elugrósávból guggoló- és/vagy lépőtechnikával. 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó 

távolságra, különböző kiinduló helyzetekből. 

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. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 
Matematika: 

geometria, mérés, 

testek. 

 
Vizuális 

kommunikáció: 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, forgás, 

dobóritmus. 

 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

20 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. 
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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. 

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), szivacskézilabda, 

minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú cicajátékok 

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. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 
Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria. 

 
Magyar nyelv- és 

irodalom: 

kommunikációs jelek 

felismerése és 

értelmezése. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. 

A sportszerű viselkedést igénylő helyzetek felismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, kooperatív játék, labdabirtoklás, győzelem, vereség. 

A játéktevékenység során 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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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

12 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, cselgáncs, esés, karate, önvédelem, menekülés, szabadítás, 

agresszivitás, tisztelet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító 

és úszógyakorlatokban 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
 

 
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. 

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. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő 

időtartamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és 
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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, hátúszás, késleltetés, levegővétel, merülés, mentés, 

életvédelem, pánik, félelem, fáradtság. 

 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret 

15+18 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 Technika, életvitel és 
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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 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 
Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink; 

időjárás, éghajlat. 

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 

Szabadidő, játékszervezés, kullancs, UV-sugárzás, 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, 

zenére is. 

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. 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei a 3. 

évfolyam végén 
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Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és 

magabiztos végrehajtása. 

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 

A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával 

történő fel- és leugrás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és 

lábgyakorlatok közben 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 különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos 

körülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 

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. 

Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 

A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 

A sportszerű viselkedés értékké válása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 

A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 

Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
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4.évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 180 óra 

A tematikai egységeket áttekintő táblázat 

 

Tematikai egység megnevezése Órakeret 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 10 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 27 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 35 

4. Természetes mozgásformák a tornajellegű feladatmegoldásokban és 

gyermektáncokban 
15 

5. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 20 

6. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai 

feladatmegoldásaiban 
15 

7. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 
7 

8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszásgyakorlatokban 
18 

9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 
15+18 

Összes óraszám: 162+18=180 óra 

 

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 szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt 

járó veszélyforrások ismerete. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

10 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 gyarapítá- 

sa. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok): 

Tér- és távköz, többsoros vonal kialakítása. A tanórai feladat 

végrehajtásához szükséges egyéb térformák kialakítása. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Környezetismeret: 

tájékozódási 

alapismeretek. 

 
Vizuális kultúra: 

tárgy- és 

környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 

 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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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. 

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 

Testséma, megelőzés, tartásos elem, stressz, feszültség, fittség, 

mozgásintenzitás, hajlékonyság. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Órakeret 

27 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, 

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. 
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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 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”. 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, alkotás, 

vizuális 

kommunikáció. 

 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 

 
Matematika: 

műveletek 

értelmezése; 

geometria, mérés, 

testek. 
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Egyensúlygyakorlatok: Különböző testrészeken és testhelyzetekben 

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. 

Gurulások, átfordulások: 

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 

Térérzékelés, testérzékelés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Manipulatív természetes mozgásformák 
Órakeret 

35 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 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: életvitel, 

háztartás. 
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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 

Használati szabály, tenyeres, fonák, dekázás, droprúgás. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban 

Órakeret 

15 óra 

 

 

 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. 

Egyszerű, 2−4 mozgásformák összekapcsolása, esztétikus végrehajtás 

mellett. 

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 fejlesztése. 

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 mozgásforma kapcsolatában 

tornagyakorlatok önálló alkotása és végrehajtása egyénileg és 

párokban; 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. 

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. 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 
Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, 

mozgásos 

improvizáció, ritmikai 

ismeretek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, torna és testnevelés 

megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 
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elkerülésének módjai, a személyes teljesítőképesség határai 

átlépésével kapcsolatos 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. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Spicc, alátámasztási pont , párvezetés , ütemmutató (metrum), szinkópa, 

szünet. 

 
 

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; 

Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink. 

 
Matematika: 

geometria, mérés, 

testek. 

 

Vizuális 

kommunikáció: 
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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. 

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. 

közvetlen tapasztalás 

útján szerzett 

élmények 

feldolgozása, 

látványok 

megfigyelése, leírása. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Gát, forgás, dobóritmus, sarok-talp gördülés. 

 
 

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 játéktevékenység során 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; 

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; 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. 

Vizuális kultúra: 

vizuális 

kommunikáció. 

 
Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometria. 

 
Magyar nyelv- és 

irodalom: 

kommunikációs jelek 

felismerése és 

értelmezése. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai végrehajtás, 

taktikai gondolkodás, emberelőny, esélykiegyenlítés. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 
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 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 

Grundbirkózás, judo, boksz, feszítés, dobás, kiemelés, kitolás, 

önszabályozás. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító 

és úszógyakorlatokban 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi 

céljai szabályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az 

uszodai szabályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 
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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. 

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 

Vizuális kultúra: 

tárgy-és 

környezetkultúra. 

 
Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

testünk, 

életműködéseink. 
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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 

Gyorsúszás, fejesugrás, örvény. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben 

Órakeret 

15+18 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, :, 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek. 

 
Környezetismeret: 

testünk, 

életműködéseink; 

időjárás, éghajlat. 
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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, 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, bőrbetegség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei, a 

továbbhaladás 

feltételei 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 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 kombinálása térben, 

szabályozott energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 

A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok 

alkalmazása. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások, azok mozgástanulási 

szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és 

szabályozott energiabefektetéssel. 
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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 

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. 

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 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. 
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Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 
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A testnevelés és sport tantárgy értékelése 

Az értékelés elvei 

A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának fejlesztése, 

önbizalmának gyarapítása, a sporthoz fűződő pozitív attitűdbázisának kialakítása. Figyelembe kell 

venni a gyermek egyéni képességét, motiváltságát, fejlődési folyamatát. A tanult mozgásformákat 

legyen képes alkalmazni új, megváltozott helyzetekben, társas és csoportos viszonylatokban. A 

kezdetektől nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek 

kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést. 

Az értékelés szempontjai 

– Aktív részvétel az órákon. 

– A szabályok pontos ismerete és betartása. 

– A természetes mozgásformákhoz kapcsolódó fogalmak ismerete. 

– Alapvető rendszabályok legfontosabb veszélyforrásainak, balesetvédelmi szempontjainak 

ismerete és betartása. 

– Fegyelmezett gyakorlás, odafigyelés a társakra. 

– Célszerű eszközhasználat. 

– A feladat végrehajtások pontossága, célszerűsége, biztonságra törekvés. 

– Sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

 

7.évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 180 óra 

 
Tartalom: 

- Rendgyakorlatok 

- Gimnasztika és prevenció 

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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- Atlétika 

- Torna 

- Testnevelés és sportjátékok 

- Foglalkozások a szabadban 

- Felmérések 

 
Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

A testnevelésben alkalmazott rend- 

gyakorlatok teljes köre. 

Az alakiság célszerűségének 

elfogadása. 

A szervezett rendhez való tu- 

datos alkalmazkodás. 

Értse a rendgyakorlatok 

jelentőségét. 

Fegyelmezetten tudja 

követni az utasításokat. 

 

Gimnasztika és prevenció 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Általánosan és sokoldalúan fejlesztő 

nyújtó hatású 2-4-8 ütemű szabad, il- 

letve szabadgyakorlati alapformájú 

páros-társas, kéziszer- és szergyakor- 

latok. 

A lábboltozat süllyedését ellensúlyzó 

és boltozaterősítő gyakorlatok. 

Az egyoldalú terhelést megelőző és 

káros hatásait javító gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

Előkészítő játékos feladatok. 

Legyen képes pontosan vég- 

rehajtani a megfelelő beme- 

legítéshez szükséges gyakor- 

latokat. 

Tudatosan alkalmazza az erő- 

sítő és nyújtó hatású gyakor- 

latokat. 

Tudjon 8-10 gyakorlat- 

tal bemelegíteni. 

Mutasson saját magá- 

hoz mérten fejlődést az 

év során. 

 

Atlétika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő (cél- és ráve- 

zető) gyakorlatok a feldolgozandó 

anyag függvényében 

(futó-, ugró-, dobóiskola). 
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Futások: 

A korábban tanult rajtformák pontos, 

célszerű alkalmazása. 

Rövid távú vágtafutások. 

Iramfutás (tempófutás) a táv fokoza- 

tok növelésével, illetve a táv ismételt 

lefutásával meghatározott pihenők 

beiktatásával. 

Tartós futás. 

Futás feladatokkal, akadályokkal. Át- 

futások alacsony akadályok felett. 

Váltófutás. 

 
Ugrások: 

Magasugrás átlépő technikával. 

Távolugrás guggoló vagy homorított 

technikával. 

 
Dobások: 

Kislabdahajítás távolba és célba 

Lökések tömött labdával egy és két 

kézzel. 

Ismerjék a vágtafutás alap- 

elemeit, a gyors indulás fel- 

tételeit, az álló- és térdelőrajt 

technikáját. 

Rendelkezzenek koordinált 

futótechnikával, ismerjék a 

helyes légzés szabályait. 

 

 

 

 

 

 
 

Ugrásoknál ismerjék az opti- 

mális sebességű nekifutást, a 

kar- és láblendítés jelentősé- 

gét. 

 
Ismerjék a lökő és hajító 

mozdulat közötti különbsé- 

get. 

Hajtsa végre az indítás 

jeleinek megfelelő 

mozgáselemeket. 

 
Legyen képes: 

a fiú: 8 percig, 

a lány: 6 percig futni. 

 

 

 

 

 
 

Önmagához mérten fej- 

lődjön ugróügyessége. 

Helyből távolugrásban a 

fiú legalább 160 cm-es, 

a lány 140 cm ered- 

ményt érjen el. 

 
Kislabdahajításban a fiú 

legalább 20 m, a lány 

18 m-es eredményt ér- 

jen el. 

 

Torna 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 
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Talaj: 

Gurulóátfordulások előre-hátra, soro- 

zatban is. 

Repülő guruló átfordulás. 

Fejenállás, kézenállási kísérletek. 

Kézenátfordulás oldalra. 

 

 

 

 

 

Ugrások hosszába és keresztbe állí- 

tott 3-4 részes szekrényen. 

Guggolóátugrás, terpeszátugrás segít- 

ségadással. 

Sajátítsa el az egyes szereken 

a legalapvetőbb elemeket 

készségszinten. 

 
Legyen képes a tanult moz- 

gáselemekből önálló gyakor- 

lat bemutatására, szükség 

szerint segítségadással. 

Ismerje és alkalmazza az ös-- 

szekötő elemeket. 

 
Legyen képes a fiú felguggo- 

lás leterpesztés 4 részes szek- 

rényen, a lány gurulóátfordu- 

lás, segítségadással. 

Legyen képes egy-egy 

elem bemutatására, 

szükség szerint segít- 

ségadással. 
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Függéshelyzetek és gyakorlatok gyű- 

rűn és kötélen: 

Lendületek előre-hátra. 

lebegőfüggés, lefüggés, hátsófüggés. 

Homorított leugrás. 

Mászások fel és le. 

Egyensúlygyakorlatok: 

Gerenda (pad merevítő). 

Járások előre, hátra, oldalt. 

Fordulatok, különböző testhelyzetek. 

Hely- és helyzetváltoztatások. 

 
Ritmikus sportgimnasztika, aerobic 

(csak lányoknak). 

Sportgimnasztikában tanult elemek. 

Függőszeren 2-3 gyakorlat- 

elem összekapcsolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zenei és mozgásritmus ös-- 

szehangolása. 

Lendület előre-hátra, 

zsugorfelüléssel. 

 
Koordinációs készség 

fejlesztése. 

2-3 elem összekapcso- 

lása, kartartások. 

Lendület előre-hátra, 

zsugorlefüggés a zene 

sajátosságaival. 

 

 
Mozgása mutasson ös-- 

szefüggést a zene sajá- 

tosságaival. 

 

Testnevelés és sportjátékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő, a labdás 

ügyességet fejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok. 

A helyi adottságok, a tanulók érdek- 

lődése és a tanár irányultsága függ- 

vényében választott két sportjáték 

technikai és taktikai elemeinek töké- 

letesítése. 

Támadás és védekezés alapvető meg- 

oldásai az adott sportjátékokban. 

A sportjátékot és a motorikus képes- 

ségek fejlesztését szolgáló, a tanulók 

játékigényét kielégítő testnevelési já- 

tékok. 

Labdajátékokban a társakhoz 

és a labdához való igazodás, 

emberfogásos védekezés. 

 
Legyen képes a tanult techni- 

kai elemeket alkalmazni 

passzív, majd aktív védővel 

szemben. 

Legyen képes aktívan 

részt venni egy sportjá- 

tékban. 

Ismerje az adott sportjá- 

ték játékszabályait, és 

azokat alkalmazza a kü- 

lönböző taktikai ele- 

meknél. 

 
Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 
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Az iskola környezete és az időjá- 

rás figyelembevételével a tanórák 

lehetőleg a szabadtéren valósulja- 

nak meg. 

Képezzék a tananyag szerves ré- 

szét a túrázások, szabadban űzhe- 

tő sportok, téli sportjátékok. 

Edződjön az időjáráshoz. A sza- 

badban végzett futás váljon szá- 

mára örömet adó tevékenységgé. 

Ismerjék meg a téli foglalkozá- 

sok örömét és veszélyeit. 

Alkalmazkodjanak a növekvő 

terhelés elviseléséhez. 

Rendszeresen folytas- 

son szabadtéri sportte- 

vékenységet. 
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Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Motorikus tesztek. A felmérése- 

ket a gerinc- és ízületvédelem 

szabályainak betartásával kell vé- 

gezni. 

 Mutasson fejlődést ön- 

magához viszonyítva. 

 

8.évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 180 

óra 

Tartalom: 

- Rendgyakorlatok 

- Gimnasztika és prevenció 

- Atlétika 

- Torna 

- Testnevelés és sportjátékok 

- Foglalkozások a szabadban 

- Felmérések 

 
Rendgyakorlatok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

A testnevelésben alkalmazott rend- 

gyakorlatok teljes köre. 

Az alakiság célszerűségének 

elfogadása. 

A szervezett rendhez való tu- 

datos alkalmazkodás. 

Értse a rendgyakorlatok 

jelentőségét. 

Fegyelmezetten tudja 

követni az utasításokat. 

 
Gimnasztika és prevenció 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 
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Általánosan és sokoldalúan fejlesztő 

nyújtó és erősítő hatású 2-4-8 ütemű 

szabad, illetve szabadgyakorlati alap- 

formájú páros-társas, kéziszer- és 

szergyakorlatok. 

A lábboltozat süllyedését ellensúlyzó 

és boltozaterősítő gyakorlatok. 

Az egyoldalú terhelést megelőző és 

káros hatásait javító gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

Előkészítő játékos feladatok. 

Legyen képes pontosan vég- 

rehajtani a megfelelő beme- 

legítéshez szükséges gyakor- 

latokat. 

Tudatosan alkalmazza az erő- 

sítő és nyújtó hatású gyakor- 

latokat. 

Tudjon 8-10, reggeli 

tornára is alkalmas sza- 

badgyakorlatot, kézi- 

szergyakorlatot tervezni 

és végrehajtani. 

Mutasson saját magá- 

hoz mérten fejlődést az 

év során. 

 

Atlétika 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Speciálisan előkészítő (cél- és ráve- 

zető) gyakorlatok a feldolgozandó 

anyag függvényében 

(futó-, ugró-, dobóiskola). 
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Futások: 

A korábban tanult rajtformák pontos, 

célszerű alkalmazása. 

Rövid távú vágtafutások. 

Iramfutás (tempófutás) a táv fokoza- 

tok növelésével, illetve a táv ismételt 

lefutásával meghatározott pihenők 

beiktatásával. 

Tartós futás. 

Futás feladatokkal, akadályokkal, Át- 

futások akadályok felett. 

Váltófutás. 

 
Ugrások: 

Magasugrás átlépő és flopp techniká- 

val. 

Távolugrás guggoló vagy ollózó 

technikával. 

Dobások: 

Kislabdahajítás ötös lépésritmussal. 

Súlylökés oldal felállásból. 

Lökések tömött labdával egy és két 

kézzel. 

 
Ismerjék a vágtafutás alap- 

elemeit, a gyors indulás fel- 

tételeit, az álló- és térdelőrajt 

technikáját. 

 
Rendelkezzenek koordinált 

futótechnikával, ismerjék a 

helyes légzés szabályait. 

 

 

 

 

 

Energikus elugrás, térnyerő 

légmunka az ugrásoknál 

 

 

 

 

Ismerjék a lökő és hajító 

mozdulat közötti különbsé- 

get. 

 
Hajtsa végre az indítás 

jeleinek megfelelő 

mozgáselemeket. 

 

 
Legyen képes kitartóan 

futni 

a fiú: 12 percig, 

a lány: 9 percig. 

 

 

 

 

Önmagához mérten fej- 

lődjön ugróügyessége. 

Helyből távolugrásban a 

fiú legalább 180 cm-es, 

a lány 160 cm ered- 

ményt érjen el. 

 
Kislabdahajításban a fiú 

legalább 30 m, a lány 

25 m-es eredményt ér- 

jen el. 

Torna 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 
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Talaj: 

Gurulóátfordulás előre-hátra, soro- 

zatban és különböző testhelyzetekből 

is. 

Repülő gurulóátfordulás sérülést nem 

okozó tárgyak és társ felett. 

Fejenállás, fellendülés futólagos kéz- 

állásba. 

Kézenátfordulás oldalt. 

Szabadátfordulások előre, segítség- 

adással. 

Mérlegállások. 

Ugrások hosszába és keresztbe állí- 

tott 4-5 részes szekrényen. 

Sajátítsa el az egyes szereken 

a legalapvetőbb elemeket 

készségszinten. 

 
Legyen képes 6-8 tanult 

mozgáselemekből önálló 

gyakorlat bemutatására. 

 
Ismerje és alkalmazza az ös-- 

szekötő elemeket. 

Legyen képes 

a fiú: felguggolás leterpesztés 

4 részes szekrényen, 

a lány: gurulóátfordulás se- 

Legyen képes egy-egy 

elem bemutatására, 

szükség szerint segít- 

ségadással. 

 

Felugrás, leterpesztés, terpesz- és 

guggolóátugrás. 

Dobbantó használata. 

Függéshelyzetek és gyakorlatok gyű- 

rűn és kötélen. 

Lendület előre-hátra lebegőfüggés, 

lefüggés, hátsófüggés, homorított le- 

ugrás. 

Mászások fel-le, függeszkedési kísér- 

letek. 

Egyensúlygyakorlatok gerenda, (pad 

merevítő). 

Test- és helyzetváltoztatások. 

Mérlegállások, testfordulatok. 

 
Ritmikus sportgimnasztika, aerobic 

(csak lányoknak). 

Sportgimnasztikában tanult elemek és 

kombinációk. 

gítségadással. 

 

 
Függőszeren 2-3 gyakorlat- 

elem összekapcsolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zenei és mozgásritmus ös-- 

szehangolása. 

 

 

 

 

 
 

3-4 elem összekapcso- 

lása, kartartások, érintő- 

járás, hármaslépés. 

Lendület előre-hátra, 

hátsó függés. 

 

 

 

 

 

Mozgása mutasson ös-- 

szefüggést a zene sajá- 

tosságaival. 

 

Testnevelés és sportjátékok 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 
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Speciálisan előkészítő, a labdás 

ügyességet fejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok. 

A helyi adottságok, a tanulók érdek- 

lődése és a tanár irányultsága függ- 

vényében választott két sportjáték 

technikai és taktikai elemeinek töké- 

letesítése. 

Támadás és védekezés alapvető meg- 

oldásai az adott sportjátékokban. 

A sportjátékot és a motorikus képes- 

ségek fejlesztését szolgáló, a tanulók 

játékigényét kielégítő testnevelési já- 

tékok. 

Labdajátékokban a társakhoz 

és a labdához való igazodás, 

emberfogásos védekezés. 

 
Legyen képes a tanult techni- 

kai elemeket alkalmazni 

passzív, majd aktív védővel 

szemben. 

 

 
Játékban törekedjen a pont- 

szerzésre és erre ösztönözze 

társait is. 

Legyen képes aktívan 

részt venni egy sportjá- 

tékban. 

Ismerje az adott sportjá- 

ték játékszabályait, és 

azokat alkalmazza a kü- 

lönböző taktikai megol- 

dásoknál. 

 
Foglalkozások a szabadban 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Az iskola környezete és az időjárás 

figyelembevételével a tanórák lehető- 

leg a szabadtéren valósuljanak meg. 

Edződjön az időjáráshoz. A 

szabadban végzett futás vál- 

jon számára örömet adó tevé- 

Rendszeresen folytas- 

son szabadtéri sportte- 

vékenységet. 
 

Képezzék a tananyag szerves részét a 

túrázások, szabadban űzhető sportok, 

téli sportjátékok. 

kenységgé. 

Ismerjék meg a téli foglalko- 

zások örömét és veszélyeit. 

Ismerjék meg az iskola kínál- 

ta szabadidős sporteszközö- 

ket és használják azokat. 

 

   

 

Felmérések 

Tartalom Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Motorikus tesztek. A fel- 

méréseket a gerinc- és ízü- 

letvédelem szabályainak 

betartásával kell végezni. 

 Mutasson fejlődést önmagához 

viszonyítva. 

 

 

 

 

 


