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A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓRATERVE 

Az iskola egyes évfolyamain az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: 

 

 Az Oktatási Minisztérium által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített 2004 

szeptemberétől érvényes helyi tanterv. 

 A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet mellékletei alapján elkészített, 2013 szeptemberétől érvényes helyi 

tanterv 

 

 

2014-2015-ös tanév 

 

Az 1.-2. és az 5.-6. évfolyamon a Köznevelési Törvény által meghatározott óraszámok 

szerepelnek. Az intézmény az Apáczai Kiadó által kiadott kerettanterv továbbfejlesztett 

változatát használja. 

A 3.-4. és a 7.-8. évfolyamon a Közoktatási Törvény által meghatározott óraszámok szerepelnek 

 

1-4. évfolyam óraterve 

Tantárgy 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
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Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv                                      3 3 108 3 3 108 4 4 144 3 3 108 

Magyar irodalom 4 4 144 4 4 144 4 4 144 4 4 144 

Angol nyelv - - - - - - - - - 3 3 108 

Matematika 4 4 144 4 4 144 4 4 144 4 4 144 

Erkölcstan/Hittan 1 1 36 1 1 36 - - - - - - 

Környezetismeret  1 1 36 1 1 36 1 2 54 - - - 

Természetismeret - - - - - - - - - 2 2 72 

Ének-zene, tánc és 

dráma 
2 2 72 2 2 72 2 1 54 1,5 1,5 54 

Rajz 2 2 72 2 2 72 1 1 36 1 1 36 

Technika és 

életvitel 
1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Testnevelés 5 5 180 5 5 180 4 4 144 3 3 108 

Kötelező tanítási 

órák összesen 
23 23 828 23 23 828 21 21 756 22,5 22,5 810 

Nem kötelező (választható) tantárgy           10%                       10%                        10%                          

10% 

Angol szakkör - - - - - - 1 1 36 - - - 

Informatika - - - - - -    1 1 36 

Tömegsport - - - - - - 1 1 36 1 1 36 

Magyar nyelv 1 1 36 1 1 36 - - - - - - 

Matematika 1 1 36 1 1 36 - - - - - - 

Összesen 25 25 900 25 25 900 23 23 828 24,5 24,5 882 
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5-8. évfolyam óraterve 

 

Tantárgy 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
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Ó
ra

sz
á

m
 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv 2 2 72 2 2 72 2 2 72 2 2 72 

Magyar irodalom 2 2 72 2 2 72 2 2 72 2 2 72 

Történelem 2 2 72 2 2 72 2 2 72 2 2 72 

Angol nyelv 3 3 108 3 3 108 3 3 108 3 3 108 

Matematika 4 4 144 3 3 108 4 4 144 4 4 144 

Informatika - - - 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Természetismeret 2 2 72 2 2 72 - - - - - - 

Fizika - - - - - - 1 2 54 2 1 54 

Biológia és 

egészségtan 
- - - - - - 2 1 54 1 2 54 

Kémia - - - - - - 1 2 54 2 1 54 

Földrajz - - - - - - 2 1 54 1 2 54 

Ének-zene 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Rajz 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Technika és életvitel 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Testnevelés 5 5 180 5 5 180 4 4 144 2 2 72 

Erkölcstan/Hittan 1 1 36 1 1 36 - - - - - - 

Hon és népismeret 1 1 36 - - - - - - - - - 

Osztályfőnöki óra 1 1 36 1 1 36 - - - - - - 

Kötelező tanítási 

órák összesen 
26 26 936 25 25 900 27 27 972 25 25 900 

Nem kötelező (választható) tantárgyak    20%                           20%                           30%                               

30% 

Informatika 1 1 36 - - - - - - - - - 

Osztályfőnöki - - - - - - 1 1 36 1 1 36 

Tömegsport - - - - - - 1 1 36 1 1 36 

Matematika  1 1 36 1 1 36 - - - - - - 

Magyar nyelv és 

irodalom 
- - - 2 2 72 - - - - - - 

Magyar felv. 

előkészítő 
- - - - - - 1 1 36 1 1 36 

Matemat. felv. 

előkészítő 
- - - - - - 1 1 36 1 1 36 

Logika - - - - - - - - - 0,5 0,5 18 

Médiaismeret - - - - - - - - - 1 1 36 

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

Kötelező és nem 

kötelező órák 

összesen: 

28 28 1008 28 28 1008 31 31 1116 30,5 30,5 1098 
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Csoportbontás alkalmazunk 

 matematikából a 8.évfolyamon 

 magyar nyelv és irodalomból 8. évfolyamon 

 történelemből 8. évfolyamon  

 informatikából 8. évfolyamon 

 angol nyelvből a 8. évfolyamon 

 

Önálló modulok: 

 

  Egészségtan 6 osztály 0,5 óra 

 Mozgókép és médiaismeret 8. osztály 1 óra 
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AZ ALAPI TAGISKOLA ÓRATERVE 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

    2014-2015. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 
1. évf. 

     Nat. 

2. évf. 

Nat. 

3. évf. 

 

4. évf. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7+1 7+1 8 7 

Idegen nyelvek      1* 3 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan 1 1   

Környezetismeret 1 1 1,5  

Természetismeret    2 

Ének-zene 2 2 2 1,5 

Vizuális kultúra 2 2 1,5* 1,5* 

Életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1,5* 1,5* 

Testnevelés és 

sport 
5 5 5 3 

Kommunikáció   1* 1* 

Játékos sport    1* 

Rendelkezésre 

álló órakeret 
25 25 25,5 25,5 

 

 

Nat szerint szabadon szervezhető terhére 

 

*kötelezően választható 

 

 

    Tantárgyi struktúra és óraszámok 

                  Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5-8. évfolyamon 

     2014 – 2015. 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. évf. 

  Nat. 

6. évf. 

Nat. 

7. évf. 

 

8. évf. 
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Nat szerint szabadon szervezhető terhére 

 

*kötelezően választható 

  

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 4 4 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1   

Természetismeret 2 2   

Természettudományi 

gyakorlat 
+0,5 +1   

Biológia-

egészségtan 
  1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- 

és népismeret* 
1 +0,5   

Informatika +1 1 1+1* 1+1* 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  
1+0,5 1+0,5 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Mozgó és 

filmkultúra 
   1* 

Etika   1*  

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 29 
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AZ ALSÓSZENTIVÁNI TAGISKOLA ÓRATERVEI 

 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az 

oktatás: 

 H2004: az Oktatási Minisztérium által 2004-ben kiadott kerettanterv alapján elkészített 

2004 szeptemberétől érvényes helyi tanterv. 

 NAT2012: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 

21.) számú EMMI rendelet mellékletei alapján elkészített, 2013 szeptemberétől érvényes 

helyi tanterv 
 

Tanév 
  Évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
2013-
2014. 

NAT2012 H2004 H2004 H2004 NAT2012 H2004 H2004 H2004 

2014-
2015. 

NAT2012 NAT2012 H2004 H2004 NAT2012 NAT2012 H2004 H2004 

2015-
2016. 

NAT2012 NAT2012 NAT2012 H2004 NAT2012 NAT2012 NAT2012 H2004 

2016-
2017. 

NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2012 NAT2012 

 

H2004- es óratervek 
 

Alsó tagozat 

 

 1. 2.  3. 4. Összesen 

Éves kötelező óraszám 740 740 740 833 3053 

Heti kötelező óraszám 20 20 20 22,5  

Heti szabadon 

választható  

+2 +2 +2 +2  

A tantárgyak óraszámai 

Tantárgyak Óraszámok évfolyamonként 

Magyar nyelv és irodalom 1. 2. 3. 4. Összes NAT 

    Heti óraszám 8 8 8 7   

    Éves óraszám 296 296 296 259 1147  

A teljes tanítási idő %-a 40% 40% 40% 31.09% 37,56% 32 – 42% 

Angol nyelv       

    Heti óraszám – – – 2   

    Éves óraszám – – – 74 74  

A teljes tanítási idő %-a – – – 8,88% 2,42% 2 – 6% 

Matematika       

    Heti óraszám 5 5 4 4   

    Éves óraszám 185 185 148 148 666  

A teljes tanítási idő %-a 25% 25% 20% 17,76% 21,87% 17 – 23% 

Környezetismeret       

    Heti óraszám 1 1 1,5 2   

    Éves óraszám 37 37 56 74 204  
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Tantárgyak Óraszámok évfolyamonként 

A teljes tanítási idő %-a 5% 5% 7,56% 8,88% 6,68% 4 – 8% 

Ének-zene       

    Heti óraszám 1 1 1 1   

    Éves óraszám 37 37 37 37 148  

Rajz és vizuális kultúra       

    Heti óraszám 1 1 1 1,5   

    Éves óraszám 37 37 37 56 167  

Informatika       

    Heti óraszám   1 1   

    Éves óraszám   37  37  74  

A teljes tanítási idő %-a   5% 4,44% 4,72 2 – 5% 

Életvitel és gyak. ismeretek       

    Heti óraszám 1 1 1 1   

    Éves óraszám 37 37 37 37 148  

A teljes tanítási idő %-a 5% 5% 5% 4,44% 4,84% 4 – 8% 

Testnevelés és sport       

    Heti óraszám 3 3 3 3   

    Éves óraszám 111 111 111 111 444  

A teljes tanítási idő %-a 15% 15% 15% 13,32% 14,54% 15 – 20% 

 

Az évfolyamok heti kötelező 

óraszáma 
20  20  20  22,5    

Az évfolyamok éves kötelező 

óraszáma 
740 740 740 833 3053  

Az 1-4. évfolyam kötelező 

tanítási idejének az 

évfolyamokra jutó %-a 

24,24% 24,24% 24,24% 27,28% 100%  

Választható órák 

Angol nyelv 1 1,5 1,5 1,5   

Mozgáskultúra 1 0,5 0,5 0,5   
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Táblázat a műveltségi területek és a tantárgyak összefüggésére 1–4. évfolyamban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések az óratervhez 

 

 

A NAT első változatához viszonyítva 2003-ban új tantárgyak is helyet kaptak az alsó 

tagozaton: egy élő idegen nyelv és az informatika. Ezért a rendelkezésünkre álló óraszámok 

még szűkösebbek lettek. A NAT a művelődésterületek egymáshoz viszonyított arányát 

minimum és maximum százalékhatárok között szabályozta. Tantervünkben a 

művelődésterületekből szervezett tantárgyak óraszámait, illetve százalékarányát a 

rendelkezésünkre álló összes tanítási időhöz viszonyítva állapítottuk meg. A táblázatból látható, 

hogy a kötelező óraszámokkal – a testnevelés és sport kivételével – minden tantárgy meghaladja 

a minimális százalékértéket. Az oktatási törvény kötelezővé tette a heti három testnevelésórát, 

ez megtalálható az óratervben.  

Amelyik tantárgynál az óraszám alapján számított százalékarány közel áll a minimumhoz, 

ott ki kell használnunk az integráció nyújtotta lehetőségeket. Az alapozó években inkább a 

továbbhaladáshoz szükséges, alapképességeket nyújtó tantárgyaknak adtunk nagyobb 

óraszámot: ezek a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika – bár óratervünkben még 

ezek sem érik el a maximális százalékot. Viszont igen szűkös a művészetekre fordítható idő, 

jóllehet a tanulók személyiségfejlesztéséhez elengedhetetlenül többre lenne szükség. A 2003-

as NAT ezt a két tantárgyat egy műveltségterületnek tekinti (művészetek), és egyben adja meg 

a tanításukra felhasználható időkeretet. 
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Tantárgyak 

Műveltségi területek  

Magyar nyelv és irodalom X          

Élő idegen nyelv  X         

Matematika   X        

Ember és társadalom X   X  X  X   

Ember a természetben    X    X   

Földünk-környezetünk           

Művészetek X     X X    

Informatika X    X      

Életvitel és gyakorlati ismeretek        X   

Testnevelés és sport         X  
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Felső tagozat 

 

Tantárgy/évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3,5 3,5 

Történelem és állampolgári ismeretek 

(hon és népismeret) 
2,5 2,5 2 2 

Angol nyelv 2,5 2,5 3 3 

Matematika 4 4 3,5 3,5 

Informatika 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Fizika   1,5 1,5 

Biológia és egészségtan   1,5 2 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz  1 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tantervi modulok:     

Tánc és dráma 0,5 0,5   

Ember és társadalomismeret, etika    0,5 

Kötelező óraszám a törvény alapján 22,5 22,5 25 25 

Választható órák 

Magyar nyelv és irodalom   0,5 0,5 

Ökológia 1 1 1  

Matematika   0,5 0,5 

Etika   0,5  

Mozgókép és médiaismeret    1 

Angol nyelv 0,5 0,5   

Tanulás tanulása 0,5 0,5   

Összes óraszám: 24,5 24,5 27,5 27 
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A választható tanórai foglalkozásokon a beiratkozás után a részvétel ugyanúgy kötelező, mint 

a kötelező foglalkozásokon. Félévkor és év végén „szövegesen” értékeljük a tanuló tudását a 

választható tantárgyból is. 

A meghirdetett választható tantárgy(ak)ra a tanuló nevében a szülőnek, illetve a 14. évet betöltő 

tanulónak a szülővel együtt kell írásban jelentkeznie az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon minden év május 20-ig. Ugyancsak ezen a formanyomtatványon kell a 

tanulónak, illetve kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban bejelenteni, ha a tanuló a következő 

évben nem kíván részt venni a nem kötelező tanítási órákon. A tanuló az igazgató engedélyével 

módosíthatja választását június 10-ig. Az iskola június 15-ig értesíti a tanulót, hogy az 

érdeklődők száma elérte-e egy tanulócsoport létszámát és így a választható tantárgyra a 

jelentkezését elfogadta. Az iskolába újonnan beiratkozott tanuló esetében a beiratkozáskor kell 

nyilatkoznia a fakultatív tantárgy felvételéről. 

 

A Nat műveltségi területei Tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom (dráma) 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv 

Matematika Matematika 

Ember és társadalom 

Történelem és állampolgári ismeretek (hon és 

népismeret) 

Ember és társadalomismeret, etika 

Ember a természetben 

Természetismeret 

Fizika 

Biológia és egészségtan 

Kémia 

Egészségtan 

Földünk – környezetünk Földrajz 

Művészetek 

Magyar nyelv és irodalom (dráma) 

Ének-zene 

Rajz 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Testnevelés és sport (tánc) 

Informatika Informatika 

Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika és életvitel 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport (tánc) 

 

A nem szakrendszerű oktatás megszervezése az általános iskola 5-6. évfolyamán 
 

A törvényi előírásnak megfelelően 5-6. évfolyamon képesség- és készségfejlesztésre kell 

fordítani az óraszám minimum 25%-át.  

Ez a két évfolyamon 7-7 órát jelent. 

Az órákon alapkészségek fejlesztése történik, ezért ezeken az évfolyamokon alsó tagozatos 

nevelő megfelelő műveltségi területhez kapcsolódó képzettséggel, valamint szaktanár 120 órás 

kapcsolódó továbbképzés teljesítésével taníthat, illetve aki megfelel az átmeneti 

rendelkezéseknek. 

A nem szakrendszerű oktatás óraszámának megosztása iskolánkban: 

Magyar:  2 óra 

Matematika:  2 óra 

Idegen nyelv:  1 óra 

Ének-zene 1 óra 

Technika: 1 óra 

Összesen: 7 óra 
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NAT 2012-es óratervek 
 

Helyi tantervi óraszámok alsó tagozat 
 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja 

és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermekjáték és mozgás iránti vágyának, 

segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – 

élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, 

kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, 

közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 

tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 

gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 

részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 

Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási 

nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, 

amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, 

fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 

szükségleteit tekinti irányadónak. 
 

Az erkölcsi nevelés: A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, 

vagyis a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. 

Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben 

képes a szabályok újraértelmezésére.  
 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi 

hagyományait és életkorának megfelelő szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri 

a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket 

évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat 

(népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, 

részt vesz érzelmi azonosulását segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, 

eljátszása, ünnepi díszítések készítése). 
 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, 

felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, 

megérti a szabályok fontosságát. Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, 

bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a közösségi hagyományokat. 
 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, 

átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját 

képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi 

a problémáit. Életkorának megfelelő szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés 
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kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző 

megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát.   
 

A családi életre nevelés: A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, 

együttműködési normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az 

illemszabályokat. Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. 

Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, 

hogy saját feladatait napi rendszerességgel elvégezze. 
 

A testi és lelki egészségre nevelés: A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak 

megfelelően ruhát választani és felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás 

és a megfelelő folyadékbevitel egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, 

a természet szeretete igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a 

betegség és az egészség mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, 

fejfájás) megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség 

megőrzésének. Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. 

Megtapasztal relaxációs technikákat, képes légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok 

(például reggeli torna) önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, 

barátságos, otthonos környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó 

tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 
 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés 

elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a 

társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és 

ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok 

felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, 

hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). 
 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. 

Képes a környezet sajátosságainak megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó 

kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját 

mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek 

tekinti a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. 

Késztetés alakul ki benne környezete értékeinek megőrzésére. 
 

Pályaorientáció: A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 

zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző 

foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma 

tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.  
 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető 

élelmiszerek árát. A matematikai műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit 

alkalmazni tudja pénzre vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan 

vásárolni, tud vigyázni a pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és 

gondolkodásába. Vannak ismeretei arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest 

milyen életszínvonalon élnek gyerekek.  
 

Médiatudatosságra nevelés: A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. 

Képes különbséget tenni a televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és 

azok szerepét az ő szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 
 

A tanulás tanítása: A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába 

beépül a tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint 
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készül az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az 

önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Anyanyelvi kommunikáció: A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. 

Figyelemmel tud követni szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja 

mondani mindennapi élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és 

vitában, meg tud fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes 

szövegek értő olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az 

anyaggyűjtés és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető 

helyesírási szabályt. Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek 

megértésére és értelmezésére. 
 

Idegen nyelvi kommunikáció: A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti 

érdeklődés. Felfedezi, hogy más országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az 

emberek, ez a felfedezés nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi 

szóbeli kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának 

megfelelő dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 
 

Matematikai kompetencia: A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított 

helyzetét, méretét, képes a térben és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva 

felfedezi a mennyiségek közötti kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El 

tud végezni egyszerű méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. 

Képes a megtanult matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati 

tevékenységek során. Tud fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű 

állítások igazságértékét, felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 
 

Természettudományos és technikai kompetencia: Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb 

környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése iránt. Képessé válik a természeti világ 

alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű törvényszerűségek meglátására. Képes arra, 

hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket végezzen el pontos utasítások alapján. Tud 

egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon használni. Konkrét példákban felismeri az 

emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, a káros következményeket. Felismeri a 

közvetlen környezet védelmének fontosságát, és törekszik a helyes magatartásminták 

követésére. 
 

Digitális kompetencia: Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti 

érdeklődés. Képessé válik az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk 

keresése, rövid szöveg létrehozása, továbbítása). 
 

Szociális és állampolgári kompetencia: Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös 

feladatmegoldás képessége, tud irányítással együttműködni velük. Nyitott társai 

megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a közösségben való normaalapú viselkedés 

szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet megismerése iránti igénye, amely hozzájárul 

a szülőföldhöz, a hazához való kötődés kialakulásához. 
 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: A tanuló motivált a kitűzött célok 

elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. háziállatok, növények ápolása). 

Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle út is vezethet, egyszerű 

élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy felelős a vállalt 

feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes előre látni 

cselekedetei egyes kockázatait.  
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: A tanulónak fejlődik az emocionális 

érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, elmondását segítő, a ritmusérzéket és a 

mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, ritmusos és énekes rögtönzésekre, 

szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos improvizációval kapcsolatos élmények 

szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, elképzelt vagy hallott események zenei, 

vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 
 

A hatékony, önálló tanulás: A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, 

olvasni, számolni. A tanulás iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme 

összpontosításában. Tanári segítséggel képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes 

csoportmunkában aktívan részt venni, a sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre 

magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének 

és képességeinek reális értékelésében. Képes kisebb segítséggel vagy a nélkül házi feladatai 

elvégzésére. 
 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy 

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A 

tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, 

munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az 

egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok 

megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott 

szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a 

tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más 

gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 

Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a 

minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni 

üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására 

vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. 

A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-

egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik 

különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 
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folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz 

tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, 

valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a 

sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) 

és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására. 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Az első ill. a második évfolyamon a szabadon felhasználható 2 óra a magyar nyelv és irodalom 

valamint az angol nyelv oktatására fordítódik. 

A harmadik évfolyamon eggyel nő a magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszáma, 

továbbfolytatódik az angol nyelv oktatása, a harmadik felhasználható órát fele-fele arányban a 

magyar nyelv és irodalom valamint a matematika tantárgy oktatására fordítódik. 

A negyedik évfolyamon egy órával nő a magyar nyelv és irodalom és az angol, valamint a 

környezetismeret tantárgy óraszáma. 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7,5 7 

Idegen nyelvek  1  1  1 3 

Matematika 4 4 4,5 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Helyi tantervi óraszámok felső tagozat 

 

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

Magyar nyelv és irodalom  4  4  4  4  

Angol nyelv  4  4 4 4 

Matematika  4  4 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2  2,5  2  2  

Erkölcstan  1  1  1  1  

Természetismeret  2  2,5        

Biológia – egészségtan        2  1,5  

Fizika        2  1  

Kémia        1  2  

Földrajz        1  2  

Ének-zene  1  1  1  1  

Vizuális kultúra 1  1  1  1  

Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1           

Informatika  1 1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat  1  1  1     

Testnevelés 5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Felvételi előkészítő    0,5 

Rendelkezésre álló órakeret  28  28  31  31  

A szabadon tervezhető órakeret felhasználása a felső tagozatban 

 

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

Angol nyelv 1 1 1 1 

Informatika 1    

Matematika  1 1 1 

Természetismeret  0,5   

Történelem  0,5   

Magyar nyelv és irodalom   1  

Biológia és egészségtan    0,5 

Felvételi előkészítő    0,5 

Szabadon tervezhető órakeret összesen 2  3  3  3  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

1–4. évfolyam 
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BEVEZETÉS 

 

Alapelvek, célok 

 
Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az 

anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek kialakítása, illetve fejlesztése, valamint az 

ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.  

Az anyanyelvi nevelésnek – már kisiskolás korban is – alapvető szerepe van a 

kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve válik lehetővé a kultúra aktív 

befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, valamint az önálló ismeretszerzés és tanulás. 

Az anyanyelvi nevelés elsődleges feladata a szóbeli és az írásbeli kommunikáció önálló és 

kreatív használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a 

modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a 

nyelvhasználat változatos tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. A tanulási 

tartalmak feldolgozása megteremti az anyanyelvi hagyomány megismerésének, a különféle 

kommunikációs helyzetekben való aktív részvétel gyakorlásának, valamint az önálló tanulás és 

önművelés képesség- és szokásbeli alapjainak a feltételeit.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor különféle szinten birtokolják és 

használják anyanyelvüket. Az első iskolai években mégsem az elméleti rendszerezés a tanító 

feladata, hanem a változatos és egyre magasabb szinten fellépő gyakoroltatás a különféle 

kommunikációs helyzetekben. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi 

tudatosság, az árnyalt önkifejezés és a másik megértésének igényére és képességére. E fejlesztési 

folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és irodalmi kultúra megismertetése.  

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd képességét. 

Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. Az 

irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcsolódó 

szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, egymás véleményének megismerése, a saját 

gondolatok kifejtése, valamint az irodalmi szövegekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az 

esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat.  

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket 

teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás 

kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.  

 

 

 

A fejlesztés területei 
 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása: megalapozza a társas 

együttműködés nyelvi képességeit és a kulturált nyelvi magatartást.  

 

Olvasás-szövegértés; bevezetés az irodalmi kultúrába: az olvasás jelrendszerének elsajátításával és 

az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével feltételt teremt az írott szövegek önálló megértéséhez. 

A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek önálló 

alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai érzékét, 

ítélőképességét és empátiáját, az idegen álláspont elfogadásának, a saját álláspont 
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megfogalmazásának képességét, 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 önálló tanulás képességének fejlesztése: feladata az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése, 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.  

 

Írás-helyesírás: 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.  

 

Írásbeli szövegek alkotása: a tanulók a gyakorlatban sajátítják el az írásbeli nyelvhasználat néhány 

alapvető műfajának normáit. Az önálló vélemény kifejezése különféle szövegformákban történik, 

s lehetőség nyílik az átírás, a kiegészítés és a kreatív írás alkalmazására. 

 

Ismeretek az anyanyelvről: 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.  

 

 

 

Kulcskompetenciák 
 

Az anyanyelvi kommunikáció 

 

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a magyar nyelvet. 

Az iskola feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság fejlesztése. 

A bevezető szakasz legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, mely egyben a további 

anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás életkornak megfelelő tudása nélkül 

elképzelhetetlen a tudományokban való továbbhaladás. 

A kezdő szakasz anyanyelvi nevelésének több területe van, melyeket arányosan kell fejleszteni, s 

el kell érni, hogy a különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. 

Kiemelt feladat a szókincs gyarapítása és a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és 

különféle használatainak a megismerése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik 

feltétele a szókincs árnyalt ismerete. Másik fontos terület a nyelvtan tanítása, mert ez tudatosabbá 

teszi az ösztönös nyelvhasználatot, s így megalapozza a szövegértés és szövegalkotás összetettebb 

műveleteit. A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a 

legkülönfélébb tevékenységformákban a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és 

kreatív használatára nevelni. 

 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció 
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Az idegen nyelv tanulása elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák magas szintű és tudatos 

birtoklása nélkül. Az idegen nyelvi kommunikáció alapvető feladata az anyanyelvi 

kommunikációhoz hasonlóan a szövegértési és szövegalkotási kompetencia fejlesztése változatos 

tevékenységformák, különféle kommunikációs helyzetek révén.  

 

Digitális kompetencia 

 

A jelen társadalmi helyzetben a legkisebbek egy része már az iskolába lépés előtt is rendelkezik a 

digitális kompetencia egyes – sokszor igen esetleges – elemeivel. A tanító építhet ezekre, illetve a 

gyerekek érdeklődésére az IST (az információs társadalom technológiái) iránt. Ugyanakkor a 

számítógép és a mobil kommunikációs eszközök használta során az iskolában a tudatosságra, a 

kritikai attitűdre, a szelekció képességére, az értelmes és ésszerű felhasználásra kell nevelni. A 

digitális médiumok révén elérhető információtömeg kezelése, szűrése, kritikája és az ezekre épülő 

használat elképzelhetetlen az anyanyelvi kompetenciák, a tudatos nyelvhasználat, a kritikai és 

morális érzék nélkül, ezek elsődlegesek a technikai kezelhetőséggel szemben.  

 

 

A hatékony, önálló tanulás 

 

Az önálló tanulás képességének megalapozásához szükséges a tanulók önálló, kreatív és 

magabiztos feladatvégzésének kialakítása és bátorítása. Ennek legfőbb eszköze a folyamatos, 

egymásra épülő és differenciált egyéni vagy csoportos tevékenységtípusok bevonása a pedagógiai 

folyamatba.  

Ugyancsak fontos az önálló tanulás technikai ismereteinek bővítése, az egyéni tanulási stílus 

alakulásának támogatása, a hatékony tanulási szokások megerősítése.  

Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy a tanórán és azon kívül egyaránt igényük és képességük 

legyen a legkülönfélébb források kreatív használatára, összehasonlítására és kritikájára. 

Fokozni kell a különböző nyelvi tevékenységekben a tanulók tudatosságát, a kitartását és az 

igényességét, segíteni kell őket, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő 

időtartamban és mind önállóbb tájékozódással legyenek képesek irányítani.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

Az anyanyelvi nevelés szempontjából a gyermek alapvető környezetének számít az iskola.  

Fontos, hogy a tanító elfogadó, pozitív légkört biztosítson az anyanyelvi munkához, amelyben a 

tanulók magabiztosan és örömmel vesznek részt a tevékenységekben, ahol a normasértés nem 

pusztán hiba, de a kommunikációs folyamat gyakori, gyakran visszatérő eseménye. Konstruktív 

légkörben kell szervezni, folytatni az anyanyelvi tevékenységeket, hogy a tanulók elsajátíthassák 

a konstruktív kritika gyakorlatát és a konfliktuskezelés alapjait. Erre építve alakítható ki a nyelvi 

kifejezéshez szükséges igényesség és magabiztosság. 
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1. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 296 – heti óraszám: 8  

 

 

 

 
Témakörök A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése  45 óra 

2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése: 

Betűismertetés és olvasásgyakorlás 

Az értő olvasás fejlesztése, szövegolvasás  79 óra 

53 óra 

3. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése: 

Az írott betűalakok tanítása  

Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 52 óra 

38 óra 

4. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 10 óra 

5.  A fennmaradó óraszám a pedagógus belátása szerint az osztály 

    képességszintjét figyelembe véve szabadon felhasználható. 19 óra 
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1. AZ OLVASÁS ÉS AZ ÍRÁS MEGTANÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Szoktatás az iskolai életbe, az 

óvodából az iskolába való átmenet 

elősegítése.  

A tanulás eszközeinek és az 

eszközök használatának 

megismertetése, gyakorlása, elemi 

tanulási szokások kialakítása.  

Az iskolai tanuláshoz szükséges 

pszichikus funkciók, alapvető 

képességek célirányos fejlesztése 

(pl.: a figyelem tudatossága, 

tartóssága; feladattudat; a kivárás 

képessége; differenciált látási és 

hallási megfigyelések; 

mozgáskoordináció; 

finommozgások; beszéd és 

beszédértés).  

 

A beszéd és a beszédértés 

fejlesztése 

Beszédlégző, artikulációs, 

időtartam és helyes kiejtési 

gyakorlatok.  

Mondókák, versek, gyermekdalok, 

találós kérdések tanulása, mondása.  

Érzékelő, memóriafejlesztő játékok, 

bábozás, szerepjátékok.  

Témakörös szógyűjtésekkel 

szókincsfejlesztő gyakorlatok, 

képolvasás, mesemondás. 

Mesehallgatás, szóbeli feladatadás, 

utasítás követése, szövegének 

értelmezése. 

Tiszta, érthető beszéd. 

 Az olvasás és az írás megtanulását 

előkészítő tevékenységek és 

gyakorlatok.  

 

Tapasztalatszerzés a szövegről, 

mondatról, szóról, hangokról. 

Hangok helyének, időtartamának 

megfigyelése szavakban. Hang 

kiemelése szóból, önálló 

hangoztatása és összekapcsolása 

más hanggal. Analizáló, 

szintetizáló feladatok: mondatok, 

szavak felbontása, szótagolás, 

szóalkotások, szavak kiegészítése, 

mondatalkotások.  

Tájékozódás a térben, a testsémán, 

a síkban. Relációkat, térben vagy 

síkban elfoglalt helyet, helyzetet 

kifejező szavak értelmezése, 

pontosítása, tanulása. 

Hang és betű biztos azonosítása. 
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Az írás megtanulásának technikai 

alapozása. 

 A füzet és az írószerek 

használatának gyakorlása. 

Finommozgásokat, 

mozgáskoordinációt fejlesztő 

gyakorlatok. Vonalvezetési 

gyakorlatok, betűelemek vázolása, 

írása. 

Vonalelemek felismerése és 

megnevezése. 

 

 

 

 

2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE  

  

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
A szóbeli kommunikációs készség 

fejlesztése. 

A tanulás iránti érdeklődés és moti-

váltság erősítése és 

továbbfejlesztése.  

Széles körű nyelvi 

tapasztalatszerzési lehetőségek 

teremtése. A nyelvhasználat 

tudatosodási folyamatainak 

megindítása. Intenzív szókincs- és 

beszédfejlesztésre alapozottan új 

nyelvhasználati módok (olvasás, 

írás) megismerése, eszközi 

használatának megalapozása.  

 

A nyelvi tudatosság fejlesztése. 

 

Betűismertetés és 

olvasásgyakorlás:  
– a beszéd és a beszédértés 

fejlesztése 

 

Artikulációs és légzőgyakorlatok. Szavak, 

szókapcsolatok, mondatok helyes kiejtése. 

Szavak értelmezése, mondatalkotások. 

Képolvasás. Beszélgetés képekről, 

eseményekről, élményekről.  

Válaszadás kérdésekre. Szóban elhangzó 

utasítások végrehajtása.  

Mese tartalmának követése hallás után. 

Egyszerű kérdések megválaszolása, 

feladatok megoldása.  

 

A tanuló törekszik az érthető, 

értelmes beszédre. Nyelvi hibáit 

javítja tanítói segítséggel. 

Alkalmazza a köszönés, a kérés 

és a megköszönés tanult nyelvi 

fordulatait.  

Megérti az egyszerű 

utasításokat és szóbeli 

közléseket. 

Segítségadással beszámol 

olvasmányai tartalmáról, 

olvasásélményeiről. 

Játékokban, 

feladatmegoldásban, közös 

tevékenységben együttműködő. 
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 – betűismertetés 

 

 

 

 

– olvasási gyakorlatok 

Hang kiemelése szóból; a hang és a betű 

azonosítása; a hallási, a látási kép és a 

beszédmozgás kapcsolatának kiépítése és 

megerősítése.  

 

Betű felismerése betűsorban, betűcso-

portban, szavakban; betűk összeolvasása; 

szavak, szókapcsolatok, mondatok, rövid, 

egyszerű, néhány mondatos szövegek 

szótagoló, majd folyamatos elolvasásának 

gyakorlása csendesen majd hangosan. Az 

olvasottak megértését elősegítő és ellenőrző 

egyszerű feladatok megoldása. 

 

 – tapasztalatszerzés az 

anyanyelvi ismeretek körében. 

A szöveg, a mondat, a szó, a szótag, a hang 

és a betű felismerése és megnevezése 

konkrét esetekben. Megfigyelések  

a hangok képzéséről és fajtáiról; a szöveg 

és a mondat tagoltságáról (mondathatár, 

szavak külön írása).  

Helyesírási szabályosságok felismerése és 

alkalmazása: hangok időtartamának 

szerepe, jelölésük; mondatkezdés és zárás; 

nagy kezdőbetűs szavak begyakorolt 

esetekben.  
Rövid szövegek olvasása, szövegértést 

fejlesztő feladatok megoldása: szereplő, 

helyszín, események megfigyelése. Szavak, 

szövegrészletek értelmezése 

szövegösszefüggésben. Az olvasmány 

tartalmára irányuló kérdések megvála-

szolása. Az olvasmány címének, 

hangulatának megfigyelése.  
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 Az értő olvasás fejlesztése, 

szövegolvasás:  

– mesék, versek, történetek 

gyermekjátékok a 

népköltészet és a műköltészet 

köréből; 

 

Tapasztalatszerzés a versek és a prózai 

szövegek formájának különbségeiről, a 

versek rímeiről.  

Olvasmányok tartalmának elmondása. 

Történet alkotása képsor segítségével; 

párbeszédek felolvasása szerepek szerint; 

telefonálás modellezése szituációs játékban. 

Tapasztalati alapon 

megkülönbözteti a szöveget, a 

mondatot, a szót, szótagot, 

hangot és betűt.  

A szavakat szótagokra tudja 

bontani. 

 

Szövegek olvasásával az értő 

olvasás fejlesztése. Az olvasottak 

megbeszélése során erkölcsi 

kérdések, konfliktusok, problémák, 

a megértést akadályozó tényezők 

kiemelése, megbeszélése  

Irányított tapasztalatszerzés és 

beszélgetés a mindennapi élet 

néhány jellemző szituációja 

kapcsán.  

– beszélgetés a természetről és 

a természetvédelemről; 

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva 

az időjárás és a természet változásainak, az 

emberek, az állatok és a növények életének, 

életmódjának, szokásainak megfigyelése. 

Állatok, növények bemutatása olvasott 

szöveg és képek alapján. 

A tankönyvi szövegeknek 

megfelelő nehézségű 

olvasmányok tartalmát néma 

olvasás útján megérti. Képes a 

tartalomra irányuló kérdéseket 

megválaszolni, egyszerű 

feladatokat megoldani.  

 

 – empátia, pozitív és negatív 

viselkedésminták; 

Élethelyzeteket modellező szerepjátékok-

ban különféle magatartásformák megidé-

zése, gyakorlása, értelmezése, konfliktusok 

és kezelésük.   

 – önkifejezés és 

együttműködés; 

Érzelmek kifejezése mimikával, mozdu-

lattal. 

Dramatikus játékokban együttműködés a 

társakkal. 

 – a mindennapi érintkezés 

nyelvi fordulatai; 

Szituációs játékokban a köszönés, a be-

mutatkozás, a kérés, az ajándék átadás, a 

köszöntés és a megköszönés különféle 

formái. 
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 – az önálló tanulás 

képességének kialakítása: 

(elemi feladat-megoldási 

műveletek, segédeszközök 

használata; verstanulás). 

A feladatmegoldás lépéseinek gyakorlása.  

Látogatás a könyvtárban.  

A könyvtárhasználat szabályainak meg- 

figyelése. Ismerkedés 

gyermeklexikonokkal, digitális 

ismeretforrásokkal. 

Memoriterek megtanulása: 2-3 mondóka, 

soroló, találós kérdés, népdal; pl. Petőfi 

Sándor: A tavaszhoz; Weöres Sándor: 

Szunnyadj, kis baba; Kocsi és vonat; 

Száncsengő; Csanádi Imre: Farkas üvölt; 

Szabó Lőrinc: Tavasz; Tekereg a szél; 

Kányádi Sándortól 1-2 szabadon választott 

vers. 

 

Az önálló ismeretszerzés 

megalapozása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Az olvasástechnika 

differenciált fejlesztése: jól 

érthető, folyamatos, értő 

olvasás kialakítása. 

 

Szövegek ismételt hangos és néma 

olvasása. Begyakorolt szöveg felolvasása 

az élő beszédhez közelítő hanglejtéssel. 

 

Fejből tud (öt-hat) verset, 

(két-három) mondókát, 

nyelvtörőt. Találós kérdést. 

Érthetően, megfelelő 

hangerővel mondja el a 

memoritereket. 

Az olvasási szokások kialakítása.  

Az olvasástechnika fejlesztése. 

  Ismert tartalmú és gyakorolt 

szöveget felkészülés után lassú 

folyamatossággal, 

szövegszerűen olvas fel. A 

mondat végét szünettel jelzi. 

Olvasási hibáit segítségadás 

mellett javítja. 
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3. ÍRÁSTANÍTÁS, AZ ÍRÁSHASZNÁLAT FEJLESZTÉSE 

 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az írás jelrendszerének differenciált 

elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az 

egyéni képességkülönbségek figye-

lembevételével. 

Az írástechnika és a tetszetős, 

rendezett kézírás megalapozása, 

fejlesztése. 

Az írott betűalakok tanítása. 

 

Írott kis- és nagybetűk alakítása, 

kapcsolása. 

Ismeri és használja a magyar ábécé 

betűinek írott alakjait.  

Rövid szavakat, szókapcsolatokat és 

mondatokat betűcsere, betű-

kihagyás nélkül másol nyomtatott 

mintáról is.  

Jelöli a mondatkezdést és -zárást. 

Gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő nagybetűt.  

Ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját. 

 Az írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Gyakorlás betűk, betűkapcsolatok, rövid 

szavak írásával. A hangok 

időtartamának jelölése. Másolás írott, 

majd nyomtatott mintáról: szavak, 

szókapcsolatok, rövid mondatok írása. 

Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-

halló tollbamondásra írása. 

Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid 

mondatok írása tollbamondásra és 

emlékezetből. Szavak írása betűrendben. 
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4. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 

 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Diagnosztikus értékelés: 

A jobb és balkezesség, 

Az irányokban való tájékozódás 

A tanulói munkák elemzése 

Egyéni tanulási és társas 

sajátosságok megfigyelése. 

 

 

 

A tanulási folyamat szükség szerinti pont-

jain a tanultak ismétlése, gyakorlása külö-

nös tekintettel az egyéni képességkülönb-

ségekre. 

Egyszerű feladatmegoldások formatív és 

szummatív jellegű felmérésekben. A ta-

pasztalt hiányosságok pótlására irányuló 

gyakorlások. 

 

A tantervi követelmény elérése. 
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2. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 296 – heti óraszám: 8 

 

 
 

Témakörök  A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  15 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába: 

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás  

Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

45 óra 

69 óra 

17 óra 

3. Írás, íráshasználat: 

Az írástechnika fejlesztése 

Az írás eszközi használatának gyakorlása 

29 óra 

22 óra 

4. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás  

24 óra 

46 óra 

5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 10 óra 

6.  A fennmaradó óraszám a pedagógus belátása szerint az osztály 

    képességszintjét figyelembe véve szabadon felhasználható. 
19 óra 

 

 

A heti óraszám javasolt felosztása:   

olvasás:  4,5 óra   

írás:   1,5 óra    

nyelvtan:  2    óra 
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1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
A szóbeli és az írásos 

kommunikációban törekvés a 

megértésre és a megértetésre. 

Törekvés a mind biztosabb és 

önállóbb kommunikációra.  

A gondolatok, érzések, vélemények 

változatos kifejezése két vagy több 

mondat összekapcsolásával.  

 

Beszédkészség, szóbeli 

szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése. 

 

 

Légzőgyakorlatok, a beszédlégzés helyes 

beidegződésének gyakorlása. Artikulációs 

gyakorlatok az időtartam és a 

hangkapcsolatok helyes kiejtéséhez. 

Mondatok, szövegek olvasásával, 

memoriterek elmondásával a hanglejtés, a 

hangsúly szerepének megfigyelése és helyes 

alkalmazásának gyakorlása.  

 

A szókincs gazdagításához szavak, 

szinonimák gyűjtése, értelmezése, 

szókapcsolatok, mondatok alkotása, 

kiegészítése, átalakítása.  

 

Mondatok összekapcsolása. Összefüggő 

mondatok alkotása képek, képsorok 

segítségével, adott vagy választott témáról.  

 

Páros és csoportos beszélgetés. A kérdezés és 

a válaszadás gyakorlása. Beszélgetés 

mindennapi kapcsolatok, emberi viszonyok, 

érdekes témák kapcsán.  

 

Szituációs játékokban a megszólítás és a 

különféle köznapi szituációkra jellemző 

nyelvi fordulatok gyakorlása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd közben.  

Dramatikus játékokkal mindennapi 

élethelyzetek modellezése különféle 

szituációkban alkalmazható 

magatartásformák és nyelvi formulák 

gyakorlásához. 

A tanuló érthetően beszél. 

Megérti az egyszerű 

magyarázatokat, utasításokat és 

társai közléseit. A kérdésekre 

értelmesen válaszol. Használja 

a bemutatkozás, a felnőttek és a 

kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi 

formáit.  

Bekapcsolódik a közös 

tevékenységekbe. 

Alkalmazkodik azok 

szabályaihoz.  

Eligazodik szűkebb környezete 

társas kapcsolatrendszerében. 

Vállal közösségi feladatot. 

Felismeri, értékeli és segíti 

társai ilyen irányú 

tevékenységét.  

 



Cecei Általános Iskola   Pedagógiai program II. rész 

 35 

 

Mímes játékok, felkészülés karácsonyi és 

anyák napi műsorra. 

 

 

 

2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA 
 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható eredménye 

Az irodalomolvasás és a könyvek 

iránti érdeklődés megerősítése, az 

információhordozók használatával 

kapcsolatos jó gyakorlatok és 

problémák megismerése, kreatív és 

kritikus felhasználói szokások 

kialakítása.  

Különféle kommunikációs helyze-

tek, szociális kapcsolatok felidézé-

sével és elemzésével a gyermek szá-

mára mindennapi társas helyzetek-

ben való eligazodás elősegítése (pl. 

a baráti körben, az iskola közössé-

geiben, a tipikus felnőtt-gyerek 

kapcsolatokban) Az empátia, a bele-

élő képesség, a fantázia, a 

kreativitás és az önismeret 

fejlesztése. 

Erkölcsi értékek közvetítése, 

tudatosítása. 

Szövegfeldolgozás: 

– prózai szövegek, versek, 

mondókák, találós kérdések a 

népköltészet és a műköltészet, a 

klasszikus és a mai magyar, 

valamint a szomszédos népek 

gyermekirodalmából;  

egyszerű, rövid ismeretterjesztő 

és hétköznapi szövegek; 

 

Az olvasmány témájának, szereplőinek, 

főbb eseményeinek megnevezése.  

A szereplők cselekedeteinek megítélése, 

tulajdonságaik megfigyelése. Egyszerű 

oksági összefüggések felismerése.  

Mese és valóság megkülönböztetése. 

Tapasztalatszerzés szavak, kifejezések 

többletjelentéséről a szövegben.  

Gondolategységek lényegének 

összefoglalása, vázlatpont 

megfogalmazása.  

A cím és a tartalom kapcsolatának 

felismerése.  

Versek formájának megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése.  

Mesejellemzők megfigyelése, 

véleményalkotás az olvasottakról.  

Olvasmányok szerzőjének 

megnevezése. Az író és költő fogalom 

különbségéről tapasztalatok gyűjtése.  

 

Az olvasott szöveg témáját, 

szereplőit, főbb eseményeit 

megnevezi. A szöveg 

használatával megoldja a 

szövegértést vizsgáló egyszerű, 

ismert feladatokat. Tanítója 

segítségével kiemeli az olvasottak 

lényegét.  

Képes két-három összefüggő 

mondat alkotására. Követhetően 

számol be élményeiről, 

olvasmányai tartalmáról.  
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 – barátság, kölcsönösség, 

felelősség egymásért; 

A baráti kapcsolatokat, családi, iskolai 

közösségek életét meghatározó 

motívumok, rituálék megfigyelése, 

ezek érzelmi hátterének és nyelvi 

formájának vizsgálata az olvasottakhoz 

kapcsolódva. 

 

 – dramatikus játékok. Rövid mesék, történetek dramatikus, 

bábos megjelenítése.  

Népszokások bemutatása. Az 

olvasmány tartalmához kapcsolódó 

improvizációs és beleélő játékok. A 

szövegmondás összekapcsolása 

mozgással, mimikával.  

 

 

Az első évfolyamon elsajátított új 

nyelvhasználati módok 

készségeinek továbbfejlesztése:  

Jól érthető, folyamatos, értő olvasás 

fejlesztése. 
 

Olvasásgyakorlás. Szavak, szókapcsolatok, mondatok és 

szövegrészletek ismételt hangos 

olvasása a pontosságra, a 

folyamatosságra, a hanglejtésre, a 

hangsúlyra, az írásjelekre irányuló 

valamely szempont figye-

lembevételével.  

Szempontokkal irányított felkészülés 

után ismert, begyakorolt szöveg 

(részlet) felolvasása.  

Ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvas fel. A mondat 

végét és a vesszőt érzékelteti. 

Felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja olvasási 

hibáit.  

 

A tanulási képesség és az informá-

ciókereső technikák megalapozása. 

Az önálló tanulás képességének 

fejlesztése: 

– szövegmondás; 

Mesemondás. Olvasmányok 

tartalmának elmondása saját 

megfogalmazásban. Beszámoló az 

olvasmányokhoz kapcsolódó személyes 

élményekről. Vázlat felhasználása a 

tartalomelmondáshoz. 

 

 – memoriterek tanulása; Mondókák, sorolók, találós kérdések, 

népdalok. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, 

itt van újra.(részlet), Anyám tyúkja; 

József Attila: Altató; Szabó Lőrinc: 

Csiga-biga; Weöres Sándor és Kányádi 

Sándor verseiből szabadon választva. 

A szövegfeldolgozást előkészítő vagy 

annak folyamatához kapcsolódó 

Szöveghűen mondja el a 

memoritereket. 
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érzékelő, utánzó és memóriafejlesztő 

játékok.  

Tájékozódás a könyvtárban. – könyvtárhasználat.  Könyvek jellemző adatainak 

megfigyelése (szerző, cím, kiadó, 

kiadás éve, tartalomjegyzék, 

terjedelem, illusztráció). 

Tapasztalatszerzés a jellemzők olvasót 

segítő szerepéről. Az illusztráció és a 

szöveg kapcsolatának megfigyelése 

értelmezéssel.  

Tájékozódás a könyvekben, 

újságokban. A tartalomjegyzék 

használata.  

Egy gyermekújság szerkezetének, 

rovatainak megfigyelése. Olvasás a 

gyermekújságból.  

A könyvtárhasználat szabályainak 

értelmezése, alkalmazásuk gyakorlása.  

Könyvkeresés a könyvtárban szerző és 

cím szerint.  

Tanítója segítségével használja az 

iskolai könyvtárat. Felsorolja a 

könyvek fő adatait.  

 

 

 

 

3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az első évfolyamon elsajátított új 

nyelvhasználati módok kész-

ségeinek továbbfejlesztése: az 

írásmozgások automatizmusainak és 

az íráshoz kapcsolódó helyes 

szokásoknak a megerősítése.  

 

Az írástechnika fejlesztése. A szabályos betűalakítás és kapcsolás 

gyakorlása betűkapcsolások, szavak, 

szókapcsolatok, mondatok és rövid 

szövegek írásával.  

Figyelem az íráshasználat normáinak 

megtartására.  

Lendületfejlesztő gyakorlatok.  

 

Írása rendezett, a betűket olvasha-

tóan alakítja és kapcsolja egymás-

hoz. Másoláskor nem vét írástech-

nikai hibát. Szövegminta alapján 

felismeri és kijavítja hibáit. 

Percenként 15-20 betűt ír.  
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 Az írás eszközi használatának 

gyakorlása.  

 

Két-három összefüggő mondat leírása 

másolás, tollbamondás után vagy 

emlékezetből. Válogató másolás. 

Válaszadás kérdésre.  

Mondatok kiegészítése, bővítése, 

bennük szavak kicserélése.  

Önállóan alkotott mondat leírása.  

Versek, olvasmányvázlatok leírása, 

illusztrálása.  

Összefüggő mondatok alkotása és 

leírása akaratlagos írással.  

 

 

 

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Az anyanyelvhasználat tudato-

sításának megindítása, a helyesírás 

biztonságának megalapozása.  

A nyelvi elemzési készség fej-

lesztése és a nyelvtani fogalmak 

használatának tudatosítása. 

Nyelvtani és nyelvhelyességi 

ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: 

 

– mondat, szó, hang, betű; 

szótagolás; 

 

A mondat, a szó, a hang, a betű 

felismerése és megnevezése. Az ábécé 

hangjainak felsorolása. A betűrend 

használata gyakorlati feladatokban. A 

hangok csoportosítása fajtájuk és 

időtartamuk szerint.  

A szótagolás szabályszerűségeinek 

felismerése.  

A szavak jelentést hordozó szerepének 

megfigyelése.  

Felismeri és megnevezi a tanult 

nyelvtani fogalmakat, szükség 

szerint felidézi és alkalmazza a 

helyesírási szabályokat 

begyakorolt szókészlet körében.  

30-40 begyakorolt szó esetében 

helyesen jelöli a j hangot. Az 

egyszerű szavakat helyesen 

választja el.  
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 – szótő és toldalék; 

 

Szavak megfigyelése a mondatban: 

tapasztalatok a szóalak és a jelentés 

változásairól, szótő-felismerési 

gyakorlatok.  

A toldalékok jelölésének felfedezése, 

felismerése szövegben is 

szövegértelmezéssel. Szavak toldalékos 

alakjának alkotása.  

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

szóalakok helyes használata és leírása. 

 – mondatfajták. Beszélői szándék felismerése a kijelentő 

és a kérdő mondatokban. 

Megnevezésük.  

Az -e kérdőszó helyes használatának 

gyakorlása.  

Tapasztalatszerzés a felkiáltó, az óhajtó 

és a felszólító mondatok használatáról.  

A helyesírási készség, a prob-

lémamegoldó gondolkodás és a 

memória fejlesztése. 

Helyesírási szabályismeret és -

alkalmazás:  

– az időtartam jelölése: 

-o, -ó, -u, -ú, -ü, -ű, -i, -í; 

-ít, -ul, -ül; 

-tól, -től, -ból, -ből, 

-ról, -ről; 

– a kiejtéstől eltérő hangkap-

csolatok; 

– a hagyomány szerinti írásmód; 

 – az elválasztás szabályai; 

– a kijelentő és a kérdő mondat 

jelölése. 

Szabályszerűségek felismerése és 

alkalmazása írásbeli feladatokban.  

Hibajavításkor indoklás a szabály 

felidézésével. 

 

A helyesírási eset felismerése, a jelölés 

gyakorlása szóelemzés segítségével. A 

leírás és a helyes kiejtés együttes alkal-

mazása. 

A j és ly használata a tankönyvi 

szókincs körében.  

Szabályismeret és alkalmazás.  

A mondatkezdő nagybetű és a 

megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, 

alkalmazása írásbeli feladatokban. 
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5. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 

 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Témakörönként szerkesztett 

feladatlapokon diagnosztikus 

értékelés. 

 

A tanultak felidézése, áttekintése és 

rendszerbe foglalása. 

A megszerzett tudás bizonyítása 

írásbeli feladatok megoldásával. 

Az elsajátítás szintjét vizsgáló 

formatív és szummatív felmérések 

írása. 

A tapasztalt hiányosságok pótlására 

irányuló gyakorlások. 

A tantervi követelmény elérése 
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3. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 296 – heti óraszám: 8 
 

Témakörök  A témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  18 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:  

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás 

Az önálló tanulás képességének fejlesztése 

30 óra 

53 óra 

16 óra 

3. Írás, íráshasználat:  

Az írástechnika fejlesztése  

Az írás eszközi használatának gyakorlása 

14 óra 

19 óra 

4. Írásbeli szövegek alkotása: 

Fogalmazási alapismeretek  

Szövegalkotási gyakorlatok  

17 óra 

25 óra 

5. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása  

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

26 óra 

46 óra 

6. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések a tanév során 14 óra 

7. A fennmaradó óraszám a pedagógus belátása szerint az osztály 

    képességszintjét figyelembe véve szabadon felhasználható. 
18 óra 

 

 

 

A heti óraszám javasolt felosztása:  
olvasás:  3 óra 

írás:   1 óra 

fogalmazás  2 óra 

nyelvtan: 2 óra 
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1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
A beszéd tartalmának, hangzásának, 

stílusának és kifejező erejének egy-

mással összefüggő fejlesztése.  

A szóbeli szövegalkotási készség 

fejlesztése. 

Beszédkészség, szóbeli 

szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése. 

A beszédlégzés, a helyes kiejtés és a 

mondatfonetikai eszközök alkalmazásának 

gyakorlása különféle kommunikációs 

helyzetekben. Szólások, közmondások, a 

hangzó beszéd, az olvasott szövegek 

értelmezésekor szavak jelentésének, 

stílusértékének megfigyelése.  

A tapasztalatok felhasználása szöveg-

alkotáskor és beszélgetés közben. 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök értelemszerű hasz-

nálata a kifejezés segítésében.  

Páros és csoportos beszélgetések a gyerekek 

élethelyzeteiből vett témákról.  

Vélemény igényes megfogalmazása.  

Figyelem a beszélgetőtársra.  

Az üzenet lényegének és érzelmi hátterének 

megfigyelése, értékelése.  

Értelmező versmondás. 

A segítségkérés és –adás jellemzőinek 

megfigyelése és használata a gyakorlatban 

szituációs játékokban. Üzenetek tartalmának 

pontos közvetítése.  

Játékszabályok értelmezése, elmondása, a 

játék megszervezése.  

 

A tanuló értelmesen, érthetően 

mondja el gondolatait.  

Bekapcsolódik a csoportos 

beszélgetésekbe. Figyel 

beszélgető társaira.  

Szívesen vesz részt a közös 

tevékenységekben.  

A közös produkciókban segítő, 

együttműködő attitűd és a 

szabályokhoz igazodásra 

törekvés jellemzi.  
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, BEVEZETÉS AZ IRODALMI KULTÚRÁBA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

A szövegelemzésben való jártasság 

elmélyítése, az irodalmi mű 

befogadása nyújtotta öröm átélése.  

Az olvasmányok tartalmához 

kapcsolódva a nemzeti kultúra 

hagyományainak megismerése.  

Új ismeretfeldolgozási technikák 

tanítása. 

 

Szövegfeldolgozás: 

Prózai művek, versek, népkölté-

szeti alkotások a hazai és a kül-

földi szépirodalomból. 

Történelmi tárgyú olvasmányok. 

Néphagyományokat feldolgozó, 

nemzeti ünnepeket, jelképeket, 

természeti és társadalmi 

jelenségeket bemutató írások.  

Hétköznapi szövegek.  

 

Népköltészet és műköltészet. 

Dramatikus játékok.  

Műélvezet, átélés, belefeledkezés.  

 

Szövegek megismerése önálló, csendes 

olvasással.  

Beszélgetés a szövegről.  

Dramatizált feldolgozás, beleélés.  

A szöveghez kapcsolódó szövegelemző 

feladatokkal a szövegértés, értelmezés 

gyakorlása.  

Az események sorrendjének, a mesélő 

személyének megállapítása.  

Az olvasmányok szerkezeti 

jellemzőinek vizsgálata.  

Lényegkiemelés, vázlatkészítés.  

A szereplők tulajdonságainak 

értékelése. Érzelmek kifejezésének 

megfigyelése. Véleményalkotás 

cselekedetekről, helyzetekről, 

magatartásról.  

Jellegzetes irodalmi témák (pozitív és 

negatív emberi kapcsolatok, 

konfliktusok) megfigyelése, értékelése.  

Mesékre jellemző kezdő és befejező for-

dulatok, szókapcsolatok, ismétlődő mo-

tívumok megfigyelése.  

Tapasztalatszerzés versekből művészi 

eszközökről (ritmus, rím, hasonlat, 

refrén).  

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatok-

kal kombinált koncentrációs és 

memóriafejlesztő gyakorlatok.  

Megnevezi olvasmányai szerzőjét, 

szereplőit és azok tulajdonságait.  

Magyarázza cselekedeteiket.  

Az olvasmányok témájával 

kapcsolatban kérdéseket fogalmaz 

meg, illetve az ilyen kérdésekre 

választ ad.  

Tanítója segítségével összefoglalja 

az olvasottak lényegét.  

A szövegrészekhez vázlatpontot 

fogalmaz.  

Konkrét esetekben felismer 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, mesejellem-

zőket.  

Fél-egy oldal terjedelmű, 

életkorának megfelelő témájú és 

szövegnehézségű olvasmányt 

néma olvasás útján megért. 

Megoldja a megértést vizsgáló, 

ismert típusú szövegelemző 

feladatokat.  

Az egyszerű szerkezetű mesék, 

elbeszélések tartalmát időrendben, 

több összefüggő mondattal mondja 

el.  
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Beleélő játékok: játék a tárggyal, 

tárgyak, személyek, más élőlények 

megjelenítése. Szövegek dramatizálása, 

megjelenítése.  

Egyéni és csoportos improvizációk. 

Gyermekversek előadása ritmus- és 

mozgásváltással. A produkciók 

megbeszélése.  

Olvasmányok szövegének 

reprodukálása, illusztrálása rajzzal, 

zenével, képzőművészeti alkotással.  

Műsorok összeállítása és előadása. 

Az olvasási készség eszközszintre 

emelése. E tevékenységben a 

kitartás és a folyamatjellegű 

gyakorlás ösztönzése.  

 

Olvasásgyakorlás. Folyamatosságra és pontosságra figyelő 

felolvasási tréningek.  

A szöveget értelmező felolvasás 

felkészülés után, a mondatfonetikai 

eszközök használatával.  

A nagyobb terjedelmű szövegek 

olvasását elősegítő értelmező olvasás 

tanulói és tanítói kérdések 

megválaszolásával.  

Egyszerű szerkezetű ifjúsági regény 

elolvasása a tanító irányításával.  

Ismert tartalmú szöveget 

folyamatosan, kifejezően olvas 

felkészülés után.  

Felolvasása értelmező, az írásjelek 

szerint tagolt. Hanglejtése és 

tempója élő beszédéhez közelítő.  

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A tanulók önállóságának növelése:  

a feladatvégzésben;  

az információszerzésben és 

felhasználásban; a 

szabályalkalmazásban (pl. helyes-

írás, szövegalkotás, nyelvi 

érintkezés);  

az önellenőrzésben.  

 

Az önálló tanulás képességének 

fejlesztése:  

Tájékozódás a szövegben. A szövegből 

kiemelt tények, információk 

felhasználása új összefüggésben, más 

feladathelyzetben.  

Kutatómunka az olvasmányok szerzőjé-

nek, eseményeinek, szereplőinek megis-

meréséhez. 

Ismeretszerzési technikák tanulása: 

adatgyűjtés, elrendezés, feljegyzések 

készítése és felhasználása szóbeli beszá-

molóhoz.  

Lexikonok, szótárak, digitális források 

használata feladatmegoldáshoz. 

Feladatainak megoldásakor 

szükség szerint használ lexikont, 

szótárt. A könyvtárban egyszerű 

kutatási feladatokat elvégez, 

tapasztalatairól beszámol.  
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Olvasmánytartalmak szűkítő és bővítő 

elmondása. Beszámolók, pl.: kutató, 

gyűjtő munkáról több összefüggő 

mondattal. 

 

 – könyv- és könyvtárismeret; 

– gyakorlatok a könyvtárban; 

 

A könyvtár tereinek, elrendezésének, 

rendszerének megfigyelése. Könyvek 

csoportosítása, keresése, kiválasztása 

adott szempontok szerint. 

Könyvek adatainak ismertetése. 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő 

alkotások megkülönböztetése a téma és a 

tartalomjegyzék alapján. 

Eligazodik az iskola könyvtárában. 

Röviden ismertet egy általa 

olvasott könyvet, újságcikket vagy 

érdekesnek talált ismeretterjesztő 

filmet.  

 – prózai szöveg- és verstanulási 

technikák. 

 

Memoriterek tanulása: Mondókák, 

sorolók, találós kérdések, népdalok; pl. 

Vörösmarty Mihály: Szózat (legalább az 

1–2. vsz.); Nagy László: Dióverés; 

Petőfi Sándor: A füstbe ment terv; 

Weöres Sándor: Éren-nádon; Gárdonyi 

Géza: Éjjel a Tiszán; József Attila: 

Betlehemi királyok (1-2 vsz.); 5-8 soros 

prózai szövegek.  

Szöveghűen, jól érthetően mondja 

el a memoritereket.  

Kapcsolatot tart a hallgatósággal.  

 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
 

A tanulóknak olyan komplex feladatokat adunk, ahol a különböző tantárgyak tanulása során megszerzett ismereteiket összefüggésében dolgozzák fel  

egyénileg vagy csoportosan  

1. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása 

2. Évszak-ábrázolás (vers, próza, képzőművészet…) 

3. Jeles napok (megfigyelés, ajándékkészítés, műsor összeállítása…) 

4. Az érzelmek ábrázolása az irodalmi művekben, a képzőművészetben 

5. A magyar nép eredetéről 

6. Mit tehetünk a madarakért? 
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3. ÍRÁS, ÍRÁSHASZNÁLAT 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
Az írás készségének eszközszintre 

emelése.  

E tevékenységben a kitartás és a 

folyamatjellegű gyakorlás 

ösztönzése.  

Az írástempó fokozása mellett a 

helyesség, az íráskép 

rendezettségének, esztétikumának 

értékként való elfogadtatása.  

 

Az írástechnika fejlesztése: 

– írásszokások megszilárdítása; 

– lendület és tempó fokozása. 

Az írás eszközi használata. 

 

A betűtorzulásokat és hibás kapcsolásokat 

javító alakítási és kapcsolási tréningek. 

Szavak, szószerkezetek, bővülő mondatok 

írásával az írás lendületének és tempójá-

nak fokozása.  

Hosszabb szövegek folyamatos írása 

különféle írástevékenységekben.  

Fogalmazások, nyelvtani feladatok javított 

változatának leírása.  

Vázlatírás, ábrák feliratozása. Néhány 

hétköznapi szövegműfaj gyakorlása (pl. 

meghívó tervezése, szövegezése, postai 

nyomtatványok kitöltése).  

Írása jól olvasható, lendületes.  

Füzetei rendezettek, tiszták.  

 

 

4. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
Az önkifejezés iránti igény 

erősítése, különféle formáinak és 

lehetőségeinek megismertetése, 

megvalósításának támogatása.  

Ösztönzés a kreativitásra. 

 

Fogalmazási alapismeretek. Tapasztalatszerzés olvasmányokból és 

tanulói fogalmazásokból:  

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, az elbeszélő 

szövegforma jellemzőiről. 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő 

fogalmazást készít.  

A tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi.  

Tanítója útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és 

helyesírási hibáit. 
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Szövegalkotási gyakorlatok. 

 

A tanult fogalmazási ismeretek felhasz-

nálása szövegalkotásakor.  

Önálló írásbeli fogalmazások készítése 

elbeszélő szövegformában. 

A fogalmazásokba párbeszédes részek 

illesztése. 

Az önálló szövegalkotások elemzése, ja-

vítása a megismert szövegalkotási 

szabályok felidézésével. 

 

 

 

5. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

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. 

 

Nyelvtani és nyelvhelyességi 

ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása:  

- mondatfajták; 

- szavak; 

- szófajok. 

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó 

mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és 

megnevezése.  

Rokon értelmű és ellentétes 

jelentésű szavak szerepének 

felismerése és használatuk 

gyakorlása. 

Az ige felismerése és megnevezése 

szójelentés alapján. Különféle 

időben végbemenő cselekvések, 

történések, létezés 

megkülönböztetése. Az igék 

idejének felismerése és 

megnevezése.  

Az igekötők szerepének és 

írásmódjának megfigyelése,  

tudatos alkalmazása. 

Tapasztalatszerzés a rokon értelmű 

és ellentétes jelentésű igék 

szerepéről. Felismerésük és adekvát 

Felismeri, megnevezi, és 

megfelelően jelöli a mondatfajtákat.  

Toldalékos formájukban, 

szövegben is felismeri és 

megnevezi a tanult szófajokat.  

A szövegkörnyezetnek megfelelően 

használja az igeidőket és az 

igekötőket.  

A mondatot nagybetűvel kezdi és 

írásjellel zárja. A mondat szavait 

külön írja.  

A begyakorolt szókészlet körében 

biztonsággal alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat.  
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használatuk. 

A főnevek felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján. 

Fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. A főnevek 

megfigyelése a mondatban. A 

többes szám jelölésének 

felfedezése, felismerése szövegben 

is szövegértelmezéssel. Többes 

számú főnevek alkotása. 

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

főnevek helyes használatának 

gyakorlása mondatalkotással, 

szövegértelmezéssel.  

A melléknév felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján. 

Külső és belső tulajdonságot jelentő 

melléknevek megfigyelése, 

megkülönböztetése.  

A melléknév fokozhatóságának 

felismerése. Fokozott melléknévi 

alakok használata 

szövegalkotáskor. 

A tanult szófajok felismerése 

toldalékos formában is 

szócsoportokban, mondatban és 

szövegben. 
A helyesírási készség fejlesztése. 

A helyesírási szabályok 

megismerése és alkalmazása. 

Helyesírási szabályismeret és -

alkalmazás. 

 

 

 

 

Mondatfajták jelölése írásban.  

Igekötős, valamint különféle idejű 

igék helyesírásának gyakorlása.  

 

Tulajdonnevek, ragos főnévi 

alakok, -ó, -ő, -ú, -ű végű főnevek, 

-ít, -ul, -ül végű és a kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék, -s végű 

toldalékos melléknevek írása.  

Újabb 20-30 szóban a j hang 

biztonságos jelölése a tanult 

szófajok körében.  
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6. ISMÉTLÉSEK, RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉSEK A TANÉV SORÁN 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A fejlesztés várható eredménye 

Témakörönként diagnosztikus 

felmérés, a szerkesztett feladatsorok 

szerint. 

 

A tanultak felidézése, áttekintése és 

rendszerbe foglalása. 

A megszerzett tudás bizonyítása írásbeli 

feladatok megoldásával. 

Az elsajátított tudás bemutatása 

formatív és szummatív felmérésekben. 

A tapasztalt hiányosságok pótlására 

irányuló gyakorlások. 

A tantervi követelmények elérése. 

 



Cecei Általános Iskola   Pedagógiai program II. rész 

 50 

4. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 259 – heti óraszám: 7 

 
 

Témakörök  Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése  16 óra 

2. Az olvasás-szövegértés, bevezetés az irodalmi kultúrába:  

Szövegfeldolgozás 

Olvasásgyakorlás  

Az önálló tanulás képességének fejlesztése  

46 óra 

30 óra 

20 óra 

3. Írásbeli szövegek alkotása: 

Fogalmazási alapismeretek  

Szövegalkotási gyakorlatok  

15 óra  

34 óra 

4. Ismeretek az anyanyelvről: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása  

Helyesírási szabályismeret és alkalmazás 

 

26 óra 

56 óra 

5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások, felmérések  16 óra 

 

ÖSSZESEN  
259 óra 

 

A heti óraszám javasolt felosztása: olvasás: 3 óra; 

                                                            fogalmazás: 1,5 óra; 

                                                            nyelvtan: 2,5 óra 
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1. BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS ÉS A MEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

A beszéd és a megértés 

továbbfejlesztése, különös 

tekintettel a pontosságra, a 

folyamatosságra és a kifejezőerőre, 

valamint az aktív szókincs intenzív 

gyarapítására.  

 

Beszédkészség, szóbeli szöveg-

alkotás és a megértés fejlesztése  

A mondat- és szövegfonetikai 

eszközök alkalmazásának 

gyakorlása különféle kommu-

nikációs helyzetekben (pl.: 

párbeszéd, felolvasás, kiscsoportos 

beszélgetés, vita, beszámoló). 

Nonverbális eszközök használata 

szituációs játékokban, 

beszélgetésben.  

A helyes beszédlégzés gyakorlása: 

gazdálkodás a levegővel, a 

pótlevegő vételének módja.  

Állandósult szókapcsolatok, a 

különböző tantárgyak tanulásakor 

használt szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt ritkábban 

használt szavak célzott 

használatával, mondatbővítéssel, 

kiegészítésekkel az aktív szókincs 

gyarapítása.  

Több mondatos összefoglaló szöveg 

alkotása olvasmányok tartalmáról, 

gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések 

tartalmának rövidített elmondása. 

Az egyetértés és az eltérő vélemény 

kulturált megfogalmazása.  

Párbeszédes forma alkalmazása 

olvasmányok tartalmának 

elmondásakor. 

A tanuló értelmesen és érthetően 

fejezi ki gondolatait.  

Használja a mindennapi 

érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát 

beszélgető partneréhez igazítja.  

Bekapcsolódik csoportos 

beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, improvizációba, 

közös élményekről, 

tevékenységekről való beszél-

getésekbe, értékelésbe.  

A közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással segíti.  
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2. AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS, ELEMI ISMERETEK AZ IRODALOMRÓL 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

Az irodalomolvasás folyamatában 

a mélyebb tartalmi rétegekbe ha-

toló elemzés útján az értő olvasás 

továbbfejlesztése, és az olvasással 

kapcsolatban kialakuló pozitív 

viszonyulás megerősítése az iro-

dalommal való élményszerű talál-

kozásokkal.  

– A tanításhoz felhasznált 

szemelvények tartalmára építve a 

nemzeti azonosságtudat 

tartalmának gazdagítása, 

ismerkedés nemzeti és etnikai 

kisebbségek kultúrájával, 

néphagyományaival, az etikai 

normák iránti fogékonyság és az 

értéktudatos magatartás 

fejlesztése, az élő és az élettelen 

környezettel való harmonikus 

kapcsolat alapjainak megerősítése. 

Szövegfeldolgozás: 

Prózai és verses alkotások, népi 

játékok, népszokás ismertetők a 

magyar és a hazai nemzetiségek, 

népcsoportok népköltészetéből.  

Elbeszélések és regényrészletek, 

versek a hazai és külföldi klasszi-

kus és élő irodalom gyermekekhez 

szóló alkotásaiból. Történetek a 

magyarság múltjából, kiemelkedő 

események, személyiségek megis-

meréséhez.  

Nagyobb terjedelmű irodalmi 

szöveg (pl. ifjúsági regény) feldol-

gozása.  

Hétköznapi szövegek.  

Szövegek megismerése csendes 

olvasással. Az olvasmányok 

témájának megfigyelése, azonos 

témájú szövegek összehasonlítása.  

Szereplők érzelmeinek 

felismerése, emberi kapcsolatok, 

szereplők magatartásának 

értékelése többféle szempont fi-

gyelembevételével.  

Olvasmányélmények megosztása 

társakkal.  

A szövegről folytatott 

beszélgetésben a szép, csúnya, 

vidám, szomorú, jó, rossz minősítő 

kifejezések használata és indoklása 

a szövegből vett bizonyítékok 

kiemelésével.  

Művészi eszközök keresése lírai és 

elbeszélő művekben (ritmus, rím, 

refrén, hasonlítások, 

megszemélyesítés).  

Mesefajták jellemzőinek 

megfigyelése. A mesék nyelvi és 

szerkezeti jellemzőinek 

felismerése.  

Jellegzetes irodalmi témák, 

motívumok felfedezése 

olvasmányokban.  

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő 

változásainak felismerése.  

Másfél oldal terjedelmű – 

életkorának megfelelő – szöveget 

megért néma olvasás útján.  

Az olvasottakkal kapcsolatos 

véleményét értelmesen fogalmazza 

meg.  

Elmondja az olvasottak lényegét. 

Megjegyzi és megnevezi 

olvasmányai írójának nevét.  

Önállóan elolvas egy nagyobb 

terjedelmű irodalmi művet, és azt 

tanítója irányításával feldolgozza.  
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Nagyobb terjedelmű 

gyermekirodalmi alkotás 

elolvasása a tanító irányításával. 

  

 Drámajátékok  Ritmus-, mozgás- és beszédgyakor-

latokkal kombinált 

memóriagyakorlatok. 

Fantáziajátékok, elképzelt és 

valóságos helyzetek megjelenítése. 

Részvétel csoportos játékokban, 

állóképek tervezése,  

kivitelezése és megbeszélése.  

Mozgás a térben: térkitöltő, 

térkihasználó gyakorlatok. A 

mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak tapasztalati 

megismerése (jelenet, felvonás, 

kezdet és vég, díszlet, berendezés, 

jelmez, kellék, fény- és hang-

hatások). A tanultak felhasználása 

saját produkcióhoz, bábelőadások, 

színházi előadások 

megbeszélésekor.  

 

 

Az olvasástechnika differenciált 

fejlesztése. 

Olvasóvá nevelés az egyéni 

érdeklődés figyelembevételével. 

Olvasásgyakorlás:  

 

– hangos olvasás;  

– néma olvasás.  

 

 

Szövegek felkészülés utáni 

felolvasásakor a tartalom minél 

pontosabb kifejezéséhez a 

szövegfonetikai eszközök 

felhasználása.  

Párbeszédes szövegrészek értelmező 

felolvasása.  

Az interpretáló (értelmező) olvasás 

fejlesztéséhez kérdésekre 

válaszkeresés a szövegből. A 

kritikai és a kreatív olvasást 

Felkészülés után folyamatosan, 

érthetően és értelmezően olvassa fel 

az ismert szöveget.  
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fejlesztő feladatok megoldása. 

Nagyobb terjedelmű irodalmi mű 

olvasására való felkészülés 

folyamatolvasással.  

 

A különböző nyelvi 

tevékenységekben az elmélyültség, 

a kitartás és az igényesség fokozása.  

Az önálló tanulás technikai 

ismereteinek bővítése, az egyéni 

tanulási stílus alakulásának 

támogatása, tanulási szokások 

megerősítése.  

A könyvtár önálló használatának 

erősítése. 

 

 

Az önálló tanulás képességének 

fejlesztése:  

 

 

 

 

 

 

 

 

– könyvtárismeret;  

 

 

 

 

– könyvtárhasználati gyakorlatok;  

– tanulási technikák bővítése; 

 

  

– memoriterek tanulása.  

 

Adatgyűjtés, összefüggések 

keresése szövegből. Az adatok 

csoportosítása, felhasználása új 

feladathelyzetben.  

A szöveg kulcsszavainak kiemelése, 

szövegtömörítés és bővítés.  

Egyszerű szövegek vázlatának 

elkészítése. Ennek felhasználása 

tartalom elmondáshoz.  

Tájékozódás a történelmi időben és 

térben. Adatgyűjtés, rendezés, 

beszámoló a régió, a lakóhely 

irodalmi, történelmi 

nevezetességeiről, emlékeiről.  

A könyvtári állomány megfigyelése.  

Az állomány tárolásának, 

hozzáférési lehetőségének 

megismerése. A katalógus 

szerepének megfigyelése és 

használatának gyakorlása.  

 

Könyvkeresés szabad polcon. A 

tanítási órán szerzett ismeretek 

bővítése, elmélyítése könyvtári 

„kutatással” és a digitális források 

kritikus használatával. Beszámoló a 

gyűjtőmunkáról. Feljegyzések az 

olvasottakról. Olvasmánynapló 

vezetése segítségadással.  

Közmondások, népdalok, rövid 

népmese. Kölcsey Ferenc: Himnusz 

(részletek); Petőfi Sándor: Nemzeti 

Tanulási tevékenységét fokozatosan 

növekvő időtartamban (kb. 20-25 

perc) képes tudatos figyelemmel 

irányítani.  

Feladatainak megoldásához szükség 

szerint igénybe veszi az iskola 

könyvtárát. Eligazodik a könyvek 

között. Használja az ismert 

kézikönyveket. A könyvekben, 

gyermekújságokban a 

tartalomjegyzék segítségével 

eligazodik.  

 

A memoritereket szöveghűen 

mondja el.  
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dal, Csatadal, Tisza (részletek); 

József Attila: Mama; Juhász Gyula: 

Karácsony felé (részlet); Nagy 

László: Itthon vagyok; prózai 

szövegekből 6-8 soros részletek. 

 

 

Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: 
 

A tanulóknak olyan komplex feladatokat adunk, ahol a különböző tantárgyak tanulása során megszerzett ismereteiket összefüggésében dolgozzák fel egyénileg 

 vagy csoportosan  

1. A régi és a mai iskolai élet összehasonlítása 

2. Színielőadás megtartása (mese dramatizálása) 

3. Jeles napok (ünnepi szokások, ajándékkészítés, műsor összeállítása…) 

4. Hazánk és lakókörnyezetünk kultúrájának bemutatása egy másik országban élő embernek 

5. A Balaton két arca (megfigyelés, verselemzés, rajz…) 

6. Népi játékok keletkezése, gyűjtése, eljátszása 

7. A fa szerepe életünkben 

 

 

3. ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

A képzelet, az önkifejezés 

aktivizálása újabb szövegformák 

megismerésével és az írásbeli 

szövegalkotás képességének 

továbbfejlesztésével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség 

fejlesztése. 

Fogalmazási alapismeretek. A leírás tartalmi, szerkezeti 

jellemzőinek, a bemutatás 

sorrendjének, nyelvi eszközeinek 

megfigyelése irodalmi példákon és 

tanulói fogalmazásokon.  

Megírt levelek, üdvözlőlapok, postai 

levelezőlapok gyűjtése, 

megfigyelése, tartalmi és formai 

összehasonlításuk, jellemzőik 

összegyűjtése.  

A címzetthez igazodó stílus 

felfedezése.  

Adott vagy választott témáról 8-10 

mondatos fogalmazást készít a 

tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával. 
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Szövegalkotás. Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról, emberről. 

Elbeszélő fogalmazás írása 

párbeszéd alkalmazásával.  

Levélírás füzetben, majd 

levélpapíron. Üdvözletek írása 

különféle alkalmakra. Igazodás a 

címzetthez.  

Az írásbeli fogalmazások elemzése, 

javítás a tanító irányításával. 

 

 

 

 

 

4. ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A továbbhaladás feltételei 

Az alsó tagozatban elsajátított 

anyanyelvi ismeretek rendszerbe 

foglalása, megerősítése és 

működőképességének fokozása.  

Az alapvető nyelvi készségek 

automatizmusainak megszilárdítása. 

Ösztönzés a megismert nyelvi 

eszközök, nyelvhelyességi és 

helyesírási szabályok alkalmazására 

a szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatban.  

 

Nyelvtani és nyelvhelyességi isme-

retek. 

A szófajokról tanultak bővítése, 

elmélyítése. 

 

Szófaj-felismerési gyakorlatok. 

Az igék megfigyelése a mondatban.  

A személyes névmások és az igei 

személyragok szerepének 

megértése.  

Felismerésük és megnevezésük, 

alkalmazásuk gyakorlása. 

Az igemódok fogalmának 

megismerése.  

Az igemódok és a mondatfajták 

kapcsolatának felfedezése. Az igék 

különféle módú alakjainak helyes 

leírása. 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, 

állatnevek, földrajzi nevek, 

intézmények neve, márkanevek, 

címek.  

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi 

ismeretei rendszerezettek. 

Biztonsággal felismeri a tanult 

szófajokat és megnevezi azokat 

szövegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében 

helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. Nem ejt 

mondatkezdési, mondatzárási hibát, 

nem hagy ki vagy cserél fel betűket.  

Írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak. Helyesírását 

önellenőrzéssel felülvizsgálja, 

szükség esetén javítja.  
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A névelők és a névutók szerepének 

megfigyelése. Felismerésük és 

megnevezésük mondatban, 

szövegben.  

A névelők helyes használata.  

A számnév fogalmának és fajtáinak 

felismerése és megnevezése.  

A fokozott számnévi alakok helyes 

használatának gyakorlása.  

Az állító és a tagadó mondatok 

tartalmának vizsgálata, 

összehasonlításuk. 

Tapasztalatszerzés a szavak 

rendjéről a mondatban. 

Az egyszerű és az összetett szavak 

jelentésének megfigyelése.  

Szóalkotások: összetett szavak, 

tulajdonnévből képzett 

melléknevek.  

 Helyesírási szabályismeret és  

-alkalmazás. 

 

Helyesírási szabályok alkalmazása 

különböző írástevékenységekben: 

igeidők, ragos és kiejtéstől eltérő 

írásmódú igék; felszólítást kifejező 

igealakok; igekötős igék; 

tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; ragos 

névszók; névutós szerkezetek; 

betűvel írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  
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5. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS, ÖSSZEFOGLALÁSOK, FELMÉRÉS 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 
Ajánlott tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Továbbhaladás feltételei 

Témakörönként diagnosztikus 

felmérés, szerkesztett 

feladatlapokon. 

 

Az alsó tagozatban tanult nyelvtani 

ismeretek rendszerezése.  

A tanultak alkalmazása az elsajátítás 

szintjét vizsgáló formatív és 

szummatív felmérésekben. A 

tapasztalt hiányosságok pótlására 

irányuló gyakorlások. 

 

A tantervi követelmények elérése. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
 

Az anyanyelv fejlettsége és fejlesztése szorosan összefügg a gondolkodás fejlettségével. A gondolkodás fejlettsége magasabb anyanyelv-használati 

szintet eredményez, az anyanyelv állapot fejlesztése pedig, árnyaltabb gondolkodást tesz lehetővé. Az anyanyelven való beszéd minden más tárgy 

tanulásának feltétele és eszköze, ezért a fejlesztés minden tantárgy feladata. A tanításnak nyelvhasználat-központúnak kell lennie, az értékelésnek 

ehhez alkalmazkodva rendkívül toleránsnak, alkalmazkodva a gyermeki gondolkodás egyéni szintjeihez is. 

A kisiskolások anyanyelvi nevelésében is kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, folyamatos fejlesztő értékelésnek. Ennek módja 

elsősorban szóbeli, ritkábban írásbeli. Célja, hogy megőrizze a kezdeti tanulási motiváltságot, segítse az esetleges lemaradások pótlását és átsegítse 

a tanulókat az új nyelvhasználati módok elsajátításának nehézségein, orientálja az igényes anyanyelvhasználat és a kultúraelsajátítás képességeinek, 

készségeinek megalapozását.  

A szóbeli értékelés általában a tanító feladata, de értékelhetik a tanulók is egymást, önmagukat is (pl. felolvasáskor, írásbeli feladatok 

esztétikumának megítélésekor, versmondáskor, olvasmányok tartalmával kapcsolatos szóbeli beszámolók, gyűjtőmunka, dramatikus játékok, 

megjelenítések kivitelezésének megbeszélésekor).  

A tanulók fejlesztésében és fejlődésük követésében megkülönböztetett szereppel bír az írásbeli munkák azonnali javítása, értékelése és 

javíttatása, valamint az e tapasztalatokra épülő, folyamatos, személyre szabott, differenciált gyakorlás. Igen fejlesztő hatású, ha a tanító az írásbeli 

feladatok megoldását rövid, figyelemfelhívó, orientáló írásbeli szöveges észrevételekkel, megjegyzésekkel kommentálja a továbbhaladást segítendő 

(pl. írásmunkák tartalmának, kivitelezésének, fogalmazványok tartalmának, helyesírásának, külső alakjának, tollbamondásra írás helyességének, 

feladatlapos munkák tartalmának ellenőrzésekor).  

A szóbeli és az írásbeli értékelés egyaránt két szempontot vesz tekintetbe. Vizsgálja a relatív teljesítményt, regisztrálja a fejlődést, illetve a 

tanuló aktuális teljesítményét/fejlettségét összeveti az elvárt normákkal, fejlettségi kritériumokkal. Akkor éri el célját, ha segíti a diákot a vele 

szemben támasztott követelmények megértésében és az ezeknek való megfeleléshez vezető utak, módok megtalálásában, felismerésében és 

megvalósulásában.  
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ANGOL ÉLŐ IDEGEN NYELV 
1– 4. évfolyam 
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Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi csoportból 

egy egységes uniót alakítanak ki. Ez az unió a gondolatok és hagyományok egyenlő alapon történő 

cseréjére épül, és azon alapul, hogy a különböző történelmi múlttal, ám közös jövővel rendelkező 

népek kölcsönösen elfogadják egymást. Ezért még soha nem volt ennyire fontos az, hogy polgárai 

rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek szomszédaik megértéséhez és az azokkal való 

kommunikációhoz szükségesek. Tehát el kell sajátítanunk az egymással való eredményes 

kommunikációhoz és egymás megértéséhez szükséges készségeket. Más nyelvek ismerete arra 

ösztönzi az embert, hogy nyitottabb legyen mások, illetve mások kultúrája és szemlélete iránt.A 

gazdasági, társadalmi és környezeti megújulás 2000. márciusában elindított lisszaboni 

stratégiájának keretében az Unió az évtized végére a világ legversenyképesebb tudásalapú 

gazdasága kíván lenni. Ennek eléréséhez kulcsfontosságú egy tudásalapú társadalom építése. A 

nyelvtanulás ehhez a célhoz azáltal járul hozzá, hogy fejleszti a kognitív készségeket és megerősíti 

a nyelvtanuló anyanyelvi készségeit, ezen belül az írás- és olvasási készséget. Az állampolgárok 

nyelvi készségeinek fejlődése sok más, európai szintű politika számára is hasznos lehet. Röviden 

szólva, más nyelvek megértésének és kommunikációban való használatának a képessége minden 

európai polgár számára alapvető készség. Az Európai Parlament 2001. december 13-i határozata 

a nyelvtanulást és nyelvi sokszínűséget támogató intézkedésekre szólított fel. 2002. február 14-én 

az Oktatási Miniszterek Tanácsa felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyenek konkrét lépéseket a 

nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás elősegítése érdekében, és kérte az Európai Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki javaslatokat ezeken a területeken. Az akcióterv elkészítése során az Európai Bizottság 

széleskörű nyilvános konzultációt folytatott, majd ezt a civil társadalom képviselőinek 

konferenciája zárta, amelyre 2003. április 10-én került sor Brüsszelben. A konferencián a 

válaszadók elfogadták a Bizottság jelenlegi helyzetről szóló elemzésének legfontosabb üzenetét és 

a jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például abban, hogy kívánatos lenne az élethosszig 

tartó tanulás jegyében a kisgyermekkortól kezdve minden európai polgár számára lehetővé tenni, 

hogy élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. Széles körű támogatást nyert az, hogy emelni kell a 

nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia azok közé az alapvető készségek közé tartozik, 

amelyekre mindenkinek szüksége van a képzésben, a foglalkoztatásban a kultúrák találkozása során 

és az önmegvalósításhoz. A tagállamok számára elsődleges fontosságú az, hogy már az óvodában 

és az általános iskolában eredményes nyelvtanulás folyjon, mivel ezeken a helyeken alakul ki, 

hogyan viszonyul majd az egyén más nyelvekhez és kultúrákhoz, sőt a későbbi nyelvtanulás alapjai 

is itt rögzülnek.A kisgyermekkori nyelvtanulás előnyei – amelyek a jobb anyanyelvi készségeket 

is magukban foglalják – csak akkor jelentkeznek, ha a pedagógus megfelelő képzettséggel 

rendelkezik ahhoz, hogy kicsi gyerekeknek nyelvet tanítson, ha az osztálylétszám elég alacsony 

ahhoz, hogy a nyelvtanulás eredményes lehessen, ha megfelelő tananyag áll rendelkezésre, és ha a 

tanterv elegendő óraszámot biztosít a nyelvtanuláshoz. Azok, akik gyermekkorban kezdik a 

nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak, 

nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek mások 

iránt.A tagállamok egyetértenek abban is, hogy a hangsúly a hatékony kommunikáció képességére, 

azaz az aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az anyanyelvi szint 

elérése, hanem a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és beszédkészség elsajátítása. Az 

Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű akcióknak a következő kulcsterületekre 

kell irányulniuk: a nyelvek befogadó jellegű szemléletének támogatása, nyelvbarát közösségek 

kialakítása, a nyelvtanulási kínálat és a nyelvtanulási lehetőségek igénybevételének a javítása.  
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Magyarországon az általános iskolában minden diáknak legalább egy idegen nyelvet kell tanulnia az 

anyanyelvén kívül. A közoktatásban szabadon történik a nyelvválasztás, a helyi igények és lehetőségek 

alapján. Fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és igényeknek 

megfelelően alkalmazzák. 

Az idegen nyelv általános követelményrendszerének kidolgozásánál az Európa Tanács ajánlásait követtük. 

Az Európai Unió országaiban ezeket az alapelveket alkalmazzák minden idegen nyelvi tanterv 

kidolgozásánál.  

 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK  

 

Magyarországon az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak kötelező tanulnia a 

negyedik évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Az idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja 

a használható nyelvtudás megszerzése. Ez az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet, a 

sikeres kommunikációt jelenti, amelyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (beszédértés, 

beszédkészség, olvasásértés és íráskészség) keresztül valósulhat meg. Az élő idegen nyelv műveltségi terület 

céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, 

valamint az Európa Tanács ajánlásaival.  

A kerettantervben szereplő gondolatokra utalva a következők lehetőséget kínálnak egy szóbeli bevezető 

szakasz vagy előkészítő időszak bevezetésére:  

-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a 

nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást.  

érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő 

tevékenységekben vesznek részt, bepillantanak egy másik nép kultúrájába.  

lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője 

a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos 

tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak.  

alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a 

konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával 
érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára.  

el, amely a későbbi nyelvoktatást segíti.  

 

A sok információ elraktározásának kulcsa a játék. Játékokkal izgalmasan, érdekesen, gyorsan kötődik az 

információ. Ha ezt a kulcsot jól használjuk, csodás siker lesz az eredmény. A gyerekek akarnak idegen 

nyelven tanulni, de igazából a versek ritmusa, játékossága, a dalok zenéje, a mesék eljátszhatósága izgatja 

őket. Az a szó, kifejezés, dal vagy vers marad meg emlékezetükben, amelyhez valamilyen élmény, érzelem 

kapcsolódik. Ez az izgalmas, érdekes, érzelemdús csomagolás rögzíti be agyukba a tanultakat. Ez a 

katalizátor. Az így tanult szavak jól rögzülnek, könnyen felidézhetőek. Ezekhez lehet a későbbiekben 

további ismereteket kapcsolni. Ha csak szavakat, száraz mondatokat tanítunk, a gyerekek igyekezete, 

erőlködése ellenére sem jutunk eredményre. Sikerül a tanár után elismételniük, fejből is elmondaniuk, de 

igen hamar el is felejtik. Ne a nyelvtani szabályok oktatása legyen a cél.  

Adjunk mintákat! A gyakorlatban ezek segítségével fejezzék ki magukat! Így a helyes mód vésődik be. 

Javítsunk! Ne zavaróan, korholón, de mondjuk el utánuk jól, hogy ez maradjon a fülükben! Ha megszokják 

a gyerekek, hogy a tanár folyamatos háttér-hibajavítással mondja a helyes alakokat, nem zavarja meg őket 

a játékban, a jelenet előadásában.  

Sok szót, kifejezést ismernek meg a gyerekek a dalokon keresztül. Aktív és passzív szókincsük is 
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gyarapodik, nyelvtani fordulatokat kapnak készen, és könnyedén jön nyelvükre sok életszerű, sokat használt 

kifejezés. Szeretnek énekelni a gyerekek, szívesen és könnyen tanulják a dalokat. Tanításukkor 

segítségünkre lehet a fülbemászó dallam, az izgalmas ritmus, a mulatságos történet, könnyen felismerhető 

szavak, az ismétlések, tetszetős fordulatok, mókás mozdulatok. Mondjuk el magyarul, hogy miről szól a 

dal! Ne értelmetlenül vésődjön be a szövege! Használjuk fel a megismert szöveget egy-egy cselekvés 

kifejezésére!  

A mesék varázslatos világa is olyan motiváló erő ebben az életkorban, amit kár nem felhasználni az idegen 

nyelv oktatásában. A mesékben előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti a megtanulásukat. 

Folyamatos beszédre készteti a gyerekeket. Élő, eredeti nyelvtani fordulatokat tartalmazó mondatokból 

állnak. Ezek a mondatok az élőbeszédben is felhasználhatók. Sokszor és szívesen hallgatják meg és játsszák 

el a gyerekek. Előadhatók műsoros rendezvényeken is, amik nemcsak sikerélményt adnak, de 

magabiztosságot is az idegen nyelv használatában.  

Az írás-olvasás előtti bevezető szakaszban is megfigyelhetjük, hogy a gyerekek szavakat, mondatokat 

képesek az írott szöveg után elmondani. Az előzőleg hallás után megismert és megtanult szöveget könnyen 

idézik fel a jól megfigyelt sorokról.  

Nyelvet tanulni nem ugyanaz, mint egy hagyományos tantárgyat. Itt beszélni tanítunk. Saját gondolatok 

kifejezésére kell használniuk majd az idegen nyelvet. A kisgyermekek világa a játék, ezen keresztül ismerik 

meg a nagyvilágot is.  

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

 

Legelőször is azt kell leszögezni, hogy a 4. évfolyamon nyelvoktatás csakis nyelvelsajátítás, és nem 

nyelvtanulás formájában mehet végbe. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a 

legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből 

követhetjük nyomon. A beszéd eleinte az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a 

memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal), de később 

a követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén 

mozognak. A gyerekek órai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet 

visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. Ne féljünk tehát 

néha mi is magyarul megszólalni, de természetesen törekedjünk az idegen nyelvű óravezetésre, és biztassuk 

a gyerekeket, hogy ők is minél többet beszéljenek a tanult idegen nyelven.  

A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és 

tévékénységekre épül.  

A legfontosabb feladatok a következők:  

 

 

 

jezés megismerése.  

 

koncentrikusan bővülve épülhet a tananyag.  

atikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását.  

 

 

 

 

 

- és csoportmunkában.)  
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A tanulói tevékenységi formák közül elsősorban olyanok ajánlottak, amelyek összhangban vannak a 9-10 

éves gyermek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az életkorban a gyermek ismeretszerzése a 

világról és saját magáról három fő úton történik: cselekvés közben, a felnőttekkel és társaival való interakció 

közben, illetve az érzékszervekkel való megismerés útján. A kisiskolás diákok hatékony tanulásában 

kiemelkedő jelentőséggel bírnak a mozgásos, játékos tevékenységek. Az ilyen és ehhez hasonló, érzelemileg 

átélt szituációk megjelenítése mélyebben rögzül és forrása a későbbi biztos nyelvhasználatnak.  

Ezeknek a figyelembevételével kell megtervezni a tevékenységformákat és a feladatokat, amelyeknek nagy 

része olyan, amelyek a hagyományos értelemben nem minősülnek nyelvi jellegű feladatnak.  

-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért versek, szóbeli utasításra 

végzett cselekvések  

 

nári utasítások végrehajtása  

 

 

 

 

A 4. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a tanítási gyakorlatba, amelyekben 

a nyelvtanulás mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A későbbi évektől eltérően a kezdeti 

szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban. Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és 

ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a kooperatív, páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák 

mind nyelvi, mind általános nevelési haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy a rendelkezésre álló idő 

alatt több tanuló kap lehetőséget arra, hogy a célnyelven megszólaljon.  

A nyelvtanulás kezdeti szakaszában is elengedhetetlen a tanulók megfelelő mennyiségű autentikus 

hanganyaggal való ellátása. Az órai anyagok bemutatásán kívül helyes, ha sok kapcsolódó dal, vers vagy 

rigmus is segíti a nyelvi fordulatok beépülését és fejleszti a kiejtést. 

 

KULCSKOMPETENCIÁK MEGJELENÉSE  

 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, 

gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott 

és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül 

– oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek –, az egyén szükségleteinek 

megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más 

kultúrák megértése (vö. szociális és állampolgári kompetencia). Az ehhez szükséges képességek felölelik a 

szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását), valamint a 

szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően.  

A fentieken kívül a nyelvtanítás és -tanulás lehetőleg járuljon hozzá a gyermek személyiségének 

alakításához a holisztikus, vagyis az egész személyiséget figyelembe vevő általános nevelési célok szem 

előtt tartásával. A nyelvi nevelés csupán egy területe a személyiségfejlesztésnek, a nyelvórán azonban 

gondot kell fordítanunk a testi, érzelmi, társas fejlesztésre is.  

Ha a tanulói tevékenységekből indulunk ki, fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti tudatosság és 

(főként) kifejezőkészség kompetencia, pl. projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során.  

A nyelvoktatás alkalmas terep egyéb általános készségek és kompetenciák (például: gondolkodási, 

szövegértési készségek, a koncentráció képességének alapozása, az önismeret elmélyítése) elsajátítására és 

begyakorlására is:  

körét, nyisson ablakot a világra!  
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kifejezheti gondolatait!  

 

anyanyelvi fejlődésére is.  

 

ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS ALAPELVEK  

 

Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati készségek elsajátítását szolgálja. Egyben megismerteti 

egy másik kultúra sajátos értékeit. A tankötelezettség ideje alatt legalább egy idegen nyelvet kell 

megtanítani olyan fokon, hogy a tanuló hétköznapi helyzetekben, turisztikai, később munkavállalói, 

fogyasztói helyzetekben a nyelvet használni tudja. Egy élő idegen nyelv tanítását a negyedik évfolyamon, 

azaz legalább 10 éves korban meg kell kezdeni, s a tankötelezettség egész időtartama alatt folytatni kell. 

Magyarországon tehát minden iskolába járó gyereknek legalább hat éven keresztül egy élő idegen nyelvet 

kötelező tanulnia. 

Ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik, különösen pedig ha az iskola hagyományai arra 

köteleznek, lehet, sőt kívánatos az idegen nyelv tanítását egy vagy több évvel korábban megkezdeni. 

Az idegen nyelv általános követelményrendszerének a kidolgozásánál az Európa Tanács ajánlásait 

követtük. Az Európai Unió országaiban ezeket az alapelveket alkalmazzák minden idegen nyelvi tanterv 

kidolgozásánál. 

Fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és igényeknek 

megfelelően alkalmazzák. A tananyag elrendezése változhat, módosíthatunk a témák elrendezésén. A 

tanítási folyamat tervezésénél a tanulók egyéni szükségleteit és képességeit is vegyük figyelembe. Segítsünk 

nekik abban, hogy készségeik a számukra optimális ütemben fejlődjenek. 

ANGOL ÉLŐ IDEGEN NYELV 

4. ÉVFOLYAM 

Célok és feladatok 

A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: 

egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt 

megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a 

nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra 

érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő 

tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak 

előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi 

eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár 

hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik 

alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a 

konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával 

érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

A kerettanterv az 1–4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira, 

fogalomköreire és tévékénységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a 
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legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből 

követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, 

elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). A gyerekek órai 

beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként 

használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. 

A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az Egyszerű mondat 

szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, míg a gyerekekben felmerül ennek az 

igénye. 

 

 

Fejlesztési feladatok, követelmények  

Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Alakuljon ki a 

tanulóban pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Fejlődjön együttműködési készsége, tudjon részt venni 

pár- és csoportmunkában. Ismerkedjen meg néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával.
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Témalista (ajánlás)  
– Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása. 

– Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatás; a lakószoba bemutatása; kedvenc állatok; kedvenc 

játékok. 

– Étkezés: kedvelt és kevésbé kedvelt ételek, italok. 

– Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron; testrészek. 

– Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei. 

 

– Tágabb környezetünk: állatok a világ különböző tájain. 

– Szabadidő, szórakozás: kedvenc időtöltés. 

 

Témakörök, tartalmak  

a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

– köszönés, elköszönés, 

– bemutatkozás, 

– köszönet és arra reagálás. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

– tetszés, nem tetszés.  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

– dolgok, személyek megnevezése, 

– információkérés, információadás, 

– igenlő vagy nemleges válasz. 

 

b) Fogalomkörök 

– cselekvés, történés, létezés kifejezése, 

– birtoklás kifejezése, 

– térbeli viszonyok, 

– időbeli viszonyok, 

– mennyiségi viszonyok, 

– minőségi viszonyok. 

 

A továbbhaladás feltételei (4. oszt.) 

Várható eredmények az 1–3. osztályban, mivel még ebben a korai életkorban követelményrendszerről 

nem lehet beszélni Hallott szöveg értése 

A tanuló megért 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol; 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. 

 

Beszédkészség 

A tanuló 

– egy szóval vagy hiányos, Egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdésre, 

– ismert dolgokat megnevez, 

– néhány mondókát, verset, dalt reprodukál. 
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

– felismeri a tanult szavak írott alakját, 

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért; 

– ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. 

 

Íráskészség 

A tanuló 

– helyesen lemásol ismert szavakat. 
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4. ÉVFOLYAM  

 

1–3. évben ezek előkészítése 

Tartalom  

a.) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 Kezdeményezés  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  Thank you very much.  No problem.  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejeződésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Kezdeményezés  Válasz  

Tetszés, nem tetszés Do you like it  I like it. I don`t like it. 

Yes, I do. No, Idon`t.  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

 Kezdeményezés  Válasz  

Dolgok, személyek megnevezése What is it?  It’ s…  

Információkérés,  Where is he?  He is in the classroom.  

információadás  What is she doing?  She is sleeping.  

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

 

b) Fogalomkörök  

Fogalomkörök   Fogalomkörök  Nyelvi kifejezések  

Cselekvés, történés, 

létezés 

Jelenidejűség  Present forms of  I’m a boy. Are you… ?  

 kifejezése  verb be   

  Imperatives  Sit down  

Birtoklás kifejezése   Pessessive adjectives  My book…  

  Present forms of have  I’ve got a cat.  

  got  Have you got…?  

Térbeli viszonyok  Irányok,   Where? Here, left  

 helymeghatározás   In, or, under  

Időbeli viszonyok    What time is it?  

   It’s 9 o’clock.  

Mennyiségi viszonyok   Singular/plural forms  How many…?  

  Cardinal numbers  1–20 (20–100)  

Minőségi viszonyok  Időpont   It’s big, small.  

   What colour is it?  

   It’s red, blue,…  
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ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK, BEVEZETŐ SZAKASZ, 

1–3. OSZTÁLY 

 

Lehetőségek a Kerettantervben az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára megadottakhoz 

A Minisztérium által kiadott kerettanterv a 4. osztálytól indítja az idegen nyelv oktatását. Mégis sok 

iskola biztosít erre lehetőséget az első-harmadik osztályban is. A közoktatásról szóló törvény 52. §ának (7.) 

bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezhető nem kötelező tanórai foglalkozás lehet az első-

harmadik évfolyamon az idegen nyelv tanítását szolgáló tanórai foglalkozás. A szabadon tervezhető tanórai 

foglalkozások a készségek és képességek fejlesztését, valamint a kerettantervben meghatározott 

követelményeket kiegészítő ismeretek elsajátítását szolgálják. 

Nemcsak a szülők igénye ez, de az iskolák is előtérbe helyezik az idegen nyelvek oktatását. A NAT 

szerint, ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik, különösen pedig ha az iskola hagyományai arra 

köteleznek, lehet, sőt kívánatos az idegen nyelv tanítását egy vagy több évvel korábban megkezdeni. A 

valóságban tehát létezik ez a forma. 

Valóban a 4. osztálytól lehet oktatni egy idegen nyelvet eredményesen, mérhetően. Bizonyos területeken 

mégis lehet eredményeket elérni a korábbi időszakban is. 

A kerettantervben szereplő gondolatokra utalva a következők lehetőséget kínálnak egy előkészítő 

időszak bevezetésére: 

–A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a 

nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást. 

– Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra 

érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő 

tevékenységekben vesznek részt, bepillantanak egy másik nép kultúrájába. 

Ha az életkori sajátosságoknak megfelelő anyagot biztosítunk az 1–3. osztályos tanulóknak, olyan 

eredményt érhetünk el, amely a későbbi nyelvoktatást segíti. Nem a 4. osztályos anyag előrehozása a cél, 

hanem olyan lehetőségek kiaknázása, amit az adott életkor, érdeklődési kör lehetővé tesz. Így lesz értelme 

az előkészítő időszak bevezetésének. 

 

Milyen lehetőségekre építhetünk a 6–9 éves gyermekeknél 

A fő tevékenységi forma még a játék, mely számukra érdekes, önmagában motiváló tevékenység, melybe 

szívesen bekapcsolódnak. 

A tananyag az általuk már ismert tartalmakra épülhet. A játékok, állatok, számok, színek, gyümölcsök, 

zöldségek, iskolai tárgyak és utasítások, a család és a vásárlás világa már ismerős számukra. Ezek konkrét 

helyzetekben, szituációs és szerepjátékokban, szemléltetéssel történő felhasználása a megfelelő szinten és 

módszerekkel már megvalósítható. 

A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Az utánzás során megismert nyelvi 

elemek, szavak, alapmondatok kész egységként felhasználhatóak kommunikációra. A gyermekek 

eszközként használják a nyelvet nem elvont tananyagként alkalmazzák. Szívesen és könnyen tanulnak 

verseket, mondókákat és dalokat. Ezek tartósan rögzülnek és szókészletük, nyelvi formáik később 

kamatoztathatóak. Még él a belső motiváció a beszéd elsajátítására. 

A ritmus, a dallam, az érzelemvilág bevonása segíti a mindkét agyfélteke használatát feltételező 
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nyelvtanulást. 

Az informális tanulás sem elhanyagolható, hiszen évről évre növekszik azoknak a szavaknak a száma, 

melyeket már tudnak a gyerekek, amikor elkezdik az idegen nyelvet tanulni. Építhetünk arra a sok 

információra is, ami a gyermekeket a valós életben körbeveszi. A számítógép világa belépett az életünkbe, 

a családos külföldi utazások száma is jelentősen megnőtt. A média eláraszt minket reklámokkal, az üzletek 

feliratai (sajnos) egyre több idegen szót használnak. Még inkább így lesz ez az Unióba való belépésünk 

után. 

Az életben megismert szavakat és kifejezéseket a tanórán is meg kell ismerni, mert tudatos szinten is 

el kell sajátítani. Tudni kell ezek pontos jelentését, írását, használatát. Mivel a tananyag életszerű 

helyzetekre kell, hogy épüljön, hiszen ez áll közel a kisgyermekek világához, ezért az informális úton 

szerzett ismeretek nagyon közel állnak, néha még azonosak is a tanítandó anyaggal (pl. a számok). 

Színesíthetik, bővíthetik is ezt, személyesebbé tehetik az anyagot, ha közösen gyűjtünk külföldi 

képeslapokat, matricákat, mesehősöket. 

 

Várható eredmények  
– alapszavak ismerete (szókép, hangalak, kiejtés és esetleg az íráskép) 

– alapmondatok verssel, dallal a megfelelő helyzetben való felhasználása, 

– rövid reagálás, válaszadás, 

– az utasítások megértése, az Egyszerű tanári nyelv lényegének megértése, 

 

– az idegen nyelven való önkifejezési forma elfogadása, –a kész elemek gátlásmentes használata.

 

További tényezők 

Gyorsan fejlődő világunkban a gyermekek évről évre egyre több idegen szót ismernek a valós életből, 

látják, hallják és értik ezeket (pl. game, computer...). Ez az iskolától független tény. Az idegen hanglejtés 

és intonáció sem ismeretlen fülüknek. Hangképzési bázisuk még igen alkalmas a különböző, a magyarban 

ismeretlen hangok pontos képzésére. Itt igen nagy a felelőssége a képzett nyelvtanárnak a mintaadás 

területén. A hibásan rögzült kiejtést később igen nehéz korrigálni. 

Közelebb áll ez az életkor az anyanyelv elsajátításának természetes szakaszához. Magyar nyelvük is 

napról napra gazdagodik új szavakkal, s a felnőttek beszédéből sem értenek még minden egyes szót. Még 

nem olyan nehéz elfogadniuk az eltérő írásképet sem.  

A megvalósítható anyagnak határt szab a heti 1 óra lehetősége teljes osztálylétszámmal. A megfelelő 

szakemberek hiánya is nehezíti az ideális bevezető angol oktatást. Nemcsak nyelvi, de módszertani szinten 

is alkalmasnak kell lennie annak a pedagógusnak, aki vállalkozik az 1–3. osztályos gyermekek tanítására. 

A nehezítő körülmények szigorú határt szabnak a további lehetőségeknek is. A színes nyugati 

kiadványok gyermek nyelvű, életszerű képregény olvasmányai ilyen keretek között nem alkalmazhatóak, 

mivel számonkérhetetlen és ellenőrizhetetlen az anyag elsajátításának folyamata. Kiscsoportos 

foglalkozások keretein belül, néhány fővel lehet eredményeket elérni. 

Nagyon kevés és megkérdőjelezhető az idegen nyelv oktatásának eredményessége az 1–3. 

évfolyamon. Mégis, ha a kor szelleme ezt igényli, és sok iskola is választja, akkor olyan anyagot kell adni, 

olyan tevékenységekkel kell lekötni a tanulókat, amiből később hasznuk származik. A gyerekek nagyon 

örülnek az új tudásnak, büszkén használják a tanultakat. Környezetük sikerélményben részesíti őket 

megnyilatkozásaikért. Nem kell hát lebecsülni azt a keveset, amit adni tudunk ezek között a lehetőségek 

között. Fontos az is, hogy megszeressék az idegen nyelv tanulását, s előkészüljenek egy nehéz és fárasztó 

útra, amit az ő koruk már megkövetel tőlük. Használniuk kell, életük szerves része lesz az 
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elkövetkezendőkben. 

Évről évre érezhetően növekszik a gyermekek kapacitása a nyelvtanulás terén. A szülői háttér hatalmas 

segítsége sem elhanyagolható. A mai gyerekek könnyedébben használják az idegen nyelvet, mint néhány 

évvel ezelőtt. Szinte tökéletesen képesek a hangok, szavak kiejtésére. A számítógép világában a 

nyelvhasználat lassan nemcsak társadalmi, de hétköznapi cél és eszköz lesz. 

Összegezve  

A 4. évfolyam számára a kerettantervben megadott célok és feladatok közel azonosak az előkészítő 

időszak céljaival és feladataival, de módszereiben, a megvalósítás módjában eltérnek attól. 

A fejlesztési feladatok között szerepel az idegen nyelven való önkifejezés tudatosítása, a 

nyelvtanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása, a közös munkában való részvétel. Mindezek az 1–3. 

évfolyamon tanulóknak is fontos szempontok. Bár a követelmények helyett még csak várható 

eredményeket említhetünk. 

A 4. osztályosok számára megadott témalista ajánlás az előkészítő időszakra vonatkoztatva csak kis 

mértékben tér el, az életkori sajátosságokból adódó érdeklődési és feldolgozási kört figyelembe véve. A 

világról kialakult ismeretek alapján az általuk eddig ismert tartalmakra épül. (Én és a családom, a szűkebb 

környezet, étkezés, öltözködés, iskola, szabadidő, szórakozás.) 

  

A korai időszakban ezeket a témákat nem feldolgozni, inkább előkészíteni, alapozni lehet. A Témakörök 

és tartalmak címszavak alatt felsorolt területek előkészíthetők olyan versekkel, dalokkal, tematikus 

játékokkal, melyek az 1–3. osztályos gyermek életkorának megfelelők. Később felhasználható az ezekből 

megismert anyag, de maguk a dalok, játékok már később túl kisgyermekesek a 4. osztályosok számára. 

A továbbhaladás feltételei részben egyeznek csak, mert az olvasás-írás még nem követelmény. A hallott 

szöveg értése és a beszédkészség is egy adott szint elérését jelenti, nem feltétele a továbbtanulásnak. Mivel 

az 1–3. osztályos anyag plusz órában történik és csak előkészítő jellegű, ezért nem lehet feltételeket szabni. 

Az alapszavak, mondatok ismerete bizonyos mértékben szükséges. A dalok, versek, játékok ismerete, 

előadása és megértése javasolt. 

 

Célok és feladatok az 1–3. évfolyamon  
– Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel.  

– A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális 

hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése. 

– Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. 

– Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. 

–A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A továbbiakban erre 

koncentrikusan bővülve épülhet a tananyag. 

– Dalok, versek megismerése, melyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását. Aktív 

és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. 

– Az utasítások megértése és végrehajtása. 

– Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is. 

– Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. 

 

Várható eredmények 

– Ismerjék a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat. 

– Magyarul is nevezzék meg ezek jelentését. 

– A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes játékban használják. 
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– A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket. Ezek segítségével, 

szócserével önálló mondatokat is képesek legyenek alkotni. 

– Értsék meg és hajtsák végre a tanult utasításokat. 

– Az írás és olvasás még nem követelmény, de a szóképek és mondatképek legyenek ismerősek. A tanult 

verseket, dalokat egyedül is mondják, énekeljék. 

 

 

 

Témalista 

Az én világom: bemutatkozás, a szűkebb környezetben szereplő személyek, tárgyak, játékok, a 

legismertebb gyermekdalok, versek, mozgásos játékok megismerése. 

Számok: önálló értelmezésük és tárgyakhoz kapcsolódó használatuk. 

Színek: megnevezésük, jellemző tárgyakkal való kapcsolásuk. 

Iskola: az osztályterem tárgyai, személyek és tevékenységek. 

Vásárlás: ételek, játékok, ismert tárgyak kérése, vásárlása udvarias formában. 

Testünk és ruháink: a testrészek és a ruhadarabok nevei, kapcsolható cselekvésekkel. 

Család: a közvetlen családtagok elnevezése, családi ünnepek, szokások. 

Mesék: folyamatos, összefüggő szövegek reprodukálása életszerű mondatokkal. 

A témák feldolgozása  

Egy témakör nem dolgozható fel egy év alatt. A benne rejlő lehetőségek nem meríthetőek ki egyszerre. 

Érdemes visszatérni ugyanezekre a témákra minden évben és új elemekkel bővítve feldolgozni, nyelvtani 

elemekkel továbbfejleszteni. Ez az életkori sajátosságoknak is jobban megfelel, hiszen a kisgyermekek 

befogadóképessége, az elvont ismeretek megértése még korlátozott. Érdeklődésüket sem lehet egy témához 

hosszabb ideig lekötni. Az előző években tanultak újra felidézése, átismétlése megerősíti a tudást és 

biztonságot ad a továbbhaladáshoz. Koncentrikusan bővüljön a tananyag. Mivel az írás-olvasás nem 

alapkövetelmény, a felidézés ezért még indokoltabb. Így a 4. osztályban már kevés, de biztos alapra építhet 

a valódi nyelvoktatás. 

Javasolt időelosztás, órakeret 
1. 1. évfolyam: heti 1 óra, évi 37 óra 

2. 2. évfolyam: heti 1 óra, évi 37 óra 

3. 3. évfolyam: heti 1 óra, évi 37 óra 

 

Témánként 4 óra feldolgozási idő javasolt évfolyamonként.  

A fennmaradó óraszámban lehetőség van ismétlésre, gyakorlásra, az egyéni szereplés meghallgatására. 

Az osztályok igénye és képessége szerint lehet ezen változtatni.

 

 

 

JAVASOLT IDŐELOSZTÁS ÉS JAVASOLT TANKÖNYVEK  

Órakeret  

1. 1. évfolyam: heti 1 óra, évi 37 óra 

2. 2. évfolyam: heti 1 óra, évi 37 óra 

3. 3. évfolyam: heti 1 óra, évi 37 óra 

4. 4. évfolyam: heti 2 óra (3 óra), max. évi 111 óra 
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Ajánlás oktatási programcsomagra 

Az eddig említett szempontokat figyelembe véve az Apáczai Kiadó gondozásában megjelent angol 

tankönyvsorozat lehetőséget biztosít a nyelv eredményes oktatására. A tankönyvek munkáltató könyvek, 

tehát a munkafüzet szerepét is betöltik. Mivel nem az írásbeliség áll előtérben még, ezért a kis óraszámra 

tekintettel a feladatok száma az alapszintnek megfelelő. A könyvek végén található gyűjtemény további 

hasznos anyagot biztosít a nevelőknek és a tanulóknak egyaránt. Ezekben játékok, mesék, ünnepek, 

szótárak, fonetikus jelek, további hasznos információt közlő feladatok szerepelnek. A nyelvtanárok 

munkáját segíti a tanári kézikönyv, mely mindegyik tankönyvhöz megjelent. Nemcsak a tanítandó anyag 

magyarázatát, de módszertani útmutatást is ad, s további ötletek, gyakoroltatási módok sorakoznak minden 

oldalhoz. A tankönyvek anyagát segítő hanganyag lehetőséget ad a kiejtés pontos tanítására, tanulására, az 

otthoni gyakorlásra. A dalok és versek színesítik a tanórát, s megkönnyítik azoknak a tanároknak a 

munkáját, akik nem énekelnek túl nagy örömmel.  
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TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK 
 

 

1. OSZTÁLY  
 

évi 37 óra, heti 1 óra  

Ebből kb.  

– 28 óra az új anyag feldolgozására  

–9 óra a kommunikáció gyakorlására, készségfejlesztésre, ellenőrzésre és értékelésre 

AZ ÉN VILÁGOM 

A bevezető időszak játékai, versei, dalai (4–8 óra) 

Cél: Ismerkedés egymással, a környezettel, és az idegen nyelvvel. 

Tartalom: A köszönési formák, néhány alapszó megismerése. A gyermekek körül lévő tárgyak neve. A 

legismertebb gyermekdalok, versek, mozgásos játékok megismerése. Alaputasítások. 

Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, dolgok, személyek megnevezése. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, felszólítások. 

Szókészlet: kb. 15 alapszó és további 15 szó a passzív szókincs gyarapítására 

Tevékenységformák:  

 Versek, dalok hallgatása, a játékok 

Listening  összekötő szövegének meg 

 figyelése a tanár előadásában.  

 Reagálás köszönésre, kérdések és 

válaszok adása minta után, s  

Speaking  később önállóan is. Felsorolás, a 

dalok és versek  

 szövegének reprodukálása.  

 Álolvasással a könyv szövegének, 

szavainak, verseinek és dalainak 

Reading  hangoztatása. Néhány fontosabb 

szó megkeresése a szövegben. 

 A szavak értelmének rajzokkal 

Writing  való megjelenítése, azaz képes 

 mini szótár készítése. 

 

Várható eredmények, melyeket a továbbhaladáshoz kérhetünk:  

Ez a bevezető szakasz főleg dalokból, versekből, mondókákból áll. Fontos, hogy ezeket az értelmükkel 

együtt tanulják meg a gyerekek. Néhány szó önálló ismerete is szerepel. (boy, girl, dog, cat, up, down,...) 

Néhány alapkérdésre válasz adása. (What’s your name?, What’s this?) Az utasítások végrehajtása. (Come 

here, Sit down...) Egyszerű tárgyak felismerése, megmutatása megnevezés után. (pencil, door, ball...) 
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SZÁMOK 

(4–8 óra)  

Cél: A számok nevének megismerése, használata játékos tevékenységekben. Számlálás, s néhány 

kifejezés megismerése többes számban is. 

Tartalom: A számok nevének önálló értelmezése, nemcsak sorban történő felmondása. A számokhoz 

kapcsolódó játékos gyakorlatok, versek, dalok tanulása. A számok tárgyakhoz való kapcsolása, számlálás 

segítséggel. 

Kommunikációs szándékok: dolgok és személyek megnevezése, 

Fogalomkörök: Mennyiségi viszonyok (Cardinal numbers 1–10) 

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a 10 szám és további 10 szó a számláláshoz 

Tevékenységformák: 

Listening  
Versek, dalok hallgatása, a 

számlálások megfigyelése. 

Speaking  
Felsorolás, számlálás, a dalok és 

versek szövegének reprodukálása. 

 Álolvasással a könyv szövegének, 

szavainak, verseinek és dalainak 

Reading  hangoztatása. Néhány fontosabb 

szó megkeresése a szövegben.  

Writing  
A szavak értelmének rajzokkal és 

számjegyekkel való megjelenítése.  

 

Várható eredmények: A számok ismerete 1–10-ig. Önálló megnevezésük. Néhány Egyszerűbb 

számlálási feladat megoldása. 

SZÍNEK 

(4–8 óra)  

Cél: A színek nevének megismerése és használata játékos tevékenységekben. 

Tartalom: A színek megnevezése, s az ezekhez 

Tevékenységformák: kapcsolódó dalok, versek, játékok megismerése. Kérdések és válaszok színes 

tárgyakról. A színek nevének főnevekhez kapcsolása. 

Kommunikációs szándékok: Információkérés és -adás. 

Fogalomkörök: minőségi viszonyok (What colour? Red. A red apple.) 

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a 10 szín és további 10 szó a szókapcsolatok kialakításához.  

Tevékenységformák:  

 Versek, dalok hallgatása, az  

Listening  ezekben szereplő színek felis 

 merése.  

 A színek megnevezése, a szó 

Speaking  
kapcsolatok hangoztatása, a dalok 

és versek szövegének repro 
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 dukálása.  

 Álolvasással a könyv szavainak,  

Reading  
verseinek és dalainak hangoztatása. 

Néhány fontosabb szó felisme 

 rése a szövegben.  

Writing  
A szavak értelmének rajzokkal és 

színekkel való megjelenítése.  

 

Várható eredmények:  

A fontosabb színek megnevezése. Néhány gyakoribb szín megnevezése a hozzá kapcsolódó tárggyal 

együtt. Néhány vers, dal reprodukálása. Kérdésre rövid válasz adása.  

AZ ISKOLA  

(4–8 óra)  

Cél: Az osztályteremben lévő személyek és tárgyak elnevezése. Az ezekhez kapcsolódó cselekvések 

végrehajtása rövid utasítások segítségével.  

Tartalom: Az íróasztal és az osztályterem bemutatása. Mozgásos játékok az osztálytermen belül, és 

hétköznapi szerepjátékok előadása.  

Kommunikációs szándékok: köszönés, bemutatkozás, dolgok, személyek megnevezése, in-

formációkérés és -adás.  

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, (jelenidejűség, felszólító alakok, utasítások).  

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a 10 iskolai tárgy és további 4 ige a cselekvések végre-

hajtásához.  
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 A tanterem és az íróasztal tár- 

Listening  gyainak hallás utáni megismeré 

 se, versek, dalok hallgatása.  

 A tárgyak megnevezése, a dalok  

Speaking  és versek szövegének reproduká 

 lása.  

 Álolvasással a könyv szavainak,  

Reading  

verseinek és dalainak hangoztatása.  

 Néhány fontosabb szó felismeré 

 se a képek mellett.  

 A szavak értelmének Egyszerűsí- 

Writing  
tett rajzokkal való megjelenítése. 

Néhány Egyszerűbb szó képhez  

 való másolása.  

 

Várható eredmények:  

A közvetlen tárgyak megnevezése (pen, pencil, book, board...). Egyszerű játékokban szereplő utasítások 

végrehajtása. (Go to the door. Open your book.)  

ÉTELEK, VÁSÁRLÁS  

(4–8 óra)  

Cél: Ételek, játékok vásárlása, kérése.  

Tartalom: Gyümölcsök, Egyszerű ételek, ruhák, játékok nevének megismerése s Egyszerű formában 

való kérése vásárlásnál. Életszerű helyzetekben való eligazodás, pl. üzletben, étteremben. Játékos étlap 

gyerekeknek, állatkáknak. Rendelések, udvarias válaszok használata.  

Kommunikációs szándékok: Köszönés, elköszönés, köszönet (Good morning. Hello. Goodbye. Bye. 

Bye-bye. Thanks. Thank you very much.) Információkérés, információadás  

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, (I’m hungry.)  

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: 5 gyümölcs és 5 étel, a, an, some, I like, I don’t like, Do you 

like?, I’m hungry, s további fontos kifejezések az ételek kéréséhez 
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Tevékenységformák:  

 Versek dalok hallgatása a piaci 

Listening  hangulat megteremtéséhez, a 

 bolt és az étlap ételeinek hallás  

 utáni megismerése. 

 Az ételek és gyümölcsök megne- 

Speaking  vezése, a dalok és versek szöve 

 gének reprodukálása.  

Reading  
Álolvasással a könyv szavainak, 

verseinek és dalainak hangoztatása.  

 A szavak rajzokkal való megjele- 

Writing  nítése. Egyszerűbb mondatok al 

 kotása képekkel.  

 

Várható eredmények:  

Egyszerű szavak megnevezésével vásárlási jelenetek előadása. Tetszés, nem tetszés kifejezése kérdés 

után. Egyszerű udvarias kérés megismerése.  

TESTÜNK ÉS RUHÁINK  

(4–8 óra)  

Cél: A testrészek és a ruhadarabok nevének megismerése. Az ezekhez kapcsolódó cselekvések 

kifejezése.  

Tartalom: A tanult szavakkal a saját és a barátok testének, ruháinak bemutatása. A dalok, versek, 

játékok felhasználásával ezek beszédbe illesztése. Néhány Egyszerűbb képesség kifejezése a testrészekhez 

kapcsolódó mozgással, cselekvéssel.  

Kommunikációs szándékok: bemutatás, dolgok, személyek megnevezése.  

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, mennyiségi viszonyok  

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a 8 fontosabb testrész neve és 5 ruhadarab, néhány ige a 

cselekvések kifejezéséhez (clap, walk)  

Tevékenységformák:  

 

Listening  
Versek, dalok hallgatása, a szavak 

hallás utáni megismerése.  

 A testrészek és a ruhadarabok  

Speaking  megnevezése, a dalok és versek  

 szövegének használata.  

Reading  
Álolvasással a szavak hangoztatása.  

 A szavak rajzokkal való megje- 

Writing  lenítése. Egyszerűbb mondatok  

 alkotása képekkel.  
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Várható eredmények:  

A testrészek megnevezése dalok és mondókák segítségével. Néhány Egyszerű ruhadarab bemutatása és 

megnevezése játékos divatbemutatóval, rajzzal, színezéssel. Játékos személyleírás, körözés segítségével 

minőségi viszonyok kifejezése. 

(big, small, red, blue...) A can segédige használatának megismerése Egyszerű mozgást kifejező igékkel 

dalos játék segítségével. (Can you walk on one leg...? No, I can’t.)  

A CSALÁD  

(4–8 óra)  

Cél: A közvetlen családtagok megnevezése.  

Tartalom: A család bemutatása, érdeklődés a testvérek felől. Családi ünnepek, ajándékok, szokások 

megismerése.  

Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, személyek meg-

nevezése, információkérés, információadás.  

Fogalomkörök: birtoklás kifejezésének megfigyelése (Have you got a brother or a sister?), dolgok és 

személyek megnevezése.  

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a fontosabb családtagok neve, a testvérekről szóló kérdés és 

válasz kifejezéséhez szükséges szavak.  

Tevékenységformák:  

Listening  
Versek, dalok hallgatása, a szavak 

hallás utáni megismerése.  

 A családtagok megnevezése, a  

Speaking  dalok és versek szövegének  

 használata.  

Reading  
Álolvasással a szavak hangoztatása.  

Writing  
A szavak rajzokkal való megjele-

nítése.  

 

Várható eredmények: 

A közeli családtagok megnevezése. A megfelelő köszönési és megszólítási formák használata. (Good 

morning, Mr Brown. Hi, Tom.) Karácsonyi ajándék választása a családtagoknak. (A pen for Dad. A bike 

for my brother...) Ismert Egyszerű szavak rajza szülinapokra is. A testvérek bemutatása. Kérdések és 

válaszok a birtoklás kifejezésével. (I’ve got two sisters.) Anyák napi köszöntő vers előadása. Kisállatok 

családja, elnevezése (kitten, puppy).  

 

 

MESÉK  

(4–8 óra)  

Cél: Ismert gyermekirodalmi mesék megismerése, előadása. 

Tartalom: A mesék életszerű mondataival folyamatos, összefüggő szöveg reprodukálása. Az ezekben 

szereplő kifejezések, nyelvi elemek megismerése, használata. A mesék eljátszása szereposztással, 

összehangolt csoportmunkával.  
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Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, köszönet (Excuse me, 

sir.)  tetszés, nem tetszés (I like this cake. It’s good!), dolgok és személyek megnevezése (It’s me, the wolf 

!), információkérés, információadás (Where are you running in such a hurry?)  

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése (I’m hungry. Run, run as fast as you can...), térbeli 

viszonyok (Here I am !), időbeli viszonyok (Once upon a time...) mennyiségi viszonyok (The three little 

pigs), minőségi viszonyok (Oh! I can see seven hungry little foxes!)  

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a meseszereplők neve és az ismétlődő mondatok egészben 

való reprodukálása 

 

Tevékenységformák:  

 A mesék hallgatása, a szerepjá- 

Listening  tékhoz szükséges szöveg hallás  

 utáni megismerése.  

Speaking  
Az ismétlődő meserészek játékban 

való haználata.  

Reading  
Álolvasással a mese fontosabb 

részeinek követése.  

 A mesék rajzokkal való megjele- 

Writing  nítése. Egyszerűbb mondatok al 

 kotása képekkel.  

 

Várható eredmények:  

Egy dalos mese előadása kézjelek kíséretével, megértést segítő képekkel. A lényeges szavak le-

választása, külön értelmezése (In a cottage ).  

Egy láncmese bemutatása mozgásos elemekkel, a rövid szöveg többszöri ismétlésével (The sky is faning 

down). Az adott elemek értelemszerű használata a valós életben is (I’m running to the Queen to tell her.).  

Egy ismert mese (The three little pigs) megismerése, előadása, melyben sok eddig tanult nyelvtani elem 

és téma is előfordul (család, kérés, utasítások...).  

Egy tanmese megismerése (pl. Aki nem segít, ne is...) lehetőséget ad a hétköznapi élet jeleneteinek 

bemutatására is. A mesékben előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti a megtanulásukat. (I’m 

cooking) 
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2. OSZTÁLY  
 

évi 37 óra, heti 1 óra  

Ebből kb.  

– 25 óra az új anyag feldolgozására –4 óra a kommunikáció gyakorlására, képes 

ségfejlesztésre  

– 4 óra ellenőrzésre és értékelésre  

– 4 óra szabadon tervezhető (ünnepek, jelene 

tek, aktualitások)  

A GYEREKEK VILÁGA  

(4–8 óra a lehetőségek szerint)  

Cél: Ismerkedés egymással, a környezettel, és az idegen nyelvvel.  

Tartalom: A köszönési formák, néhány alapszó megismerése. A gyermekek körül lévő tárgyak neve. 

A legismertebb gyermekdalok, versek, mozgásos játékok megismerése. A játék világának szavai, 

kifejezései. Alapvető utasítások. A környezetben és a világban élő emberek, állatok és nevezetességek 

bemutatása.  

Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, dolgok, személyek megnevezése. 

Információkérés, információadás  

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, felszólítások.  

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: kb. 10 alapszó és további 10 szó a passzív szókincs 

gyarapítására 

 

Tevékenységformák:  

 Versek, dalok hallgatása, a játé- 

Listening  kok összekötő szövegének meg 

 figyelése a tanár előadásában.  

 Reagálás köszönésre, kérdések és  

Speaking  
válaszok adása minta után, s később 

önállóan is, a dalok és  

 versek szövegének reprodukálása.  

 Álolvasással a könyv szövegének, 

szavainak, verseinek és da- 

Reading  lainak hangoztatása. Néhány 

fontosabb szó megkeresése a 

szövegben.  

 A szavak értelmének rajzokkal 

Writing  Való megjelenítése, azaz képes 

 Mini szótár készítéses.  

 

Várható eredmények:  
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Néhány alapkérdésre válasz adása. (What’s your name?, What’s this?) Az utasítások végrehajtása. 

(Come here, Sit down...) Egyszerű tárgyak felismerése, megmutatása megnevezés után. Az első osztály 

bevezető időszakában tanultak felelevenítése. A kérdések és válaszok előadása már önállóan. A 

környezetükben, életükben szereplő új kifejezések megismerése, használata. Tudjon a tanuló néhány szavas 

mondatokat mondani magáról, és rövid kérdéssel érdeklődjön társáról. (I’m a boy. How old are you?) Értsen 

meg és hajtson végre Egyszerűbb utasításokat. Tudjon ilyet mondani is. ( Come here.)  

SZÁMOK  

(4–8 óra)  

Cél: A számok nevének megismerése, használata játékos tevékenységekben. Számlálás, s a meny-

nyiségek kifejezése többes számban is.  

Tartalom: A számok nevének önálló értelmezése, nemcsak sorban történő felmondása. A számokhoz 

kapcsolódó játékos gyakorlatok, versek, dalok tanulása. Kérdések megértése és válaszadás. A számok 

tárgyakhoz való kapcsolása, számlálás.  

Kommunikációs szándékok: dolgok és személyek megnevezése,  

Fogalomkörök: Mennyiségi viszonyok (Cardinal numbers 1–10. Singular/plural forms of nouns)  

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a 10 szám és további 10 szó a számláláshoz 

 

Tevékenységformák:  

Listening  
Versek, dalok hallgatása, a 

számlálások megfigyelése.  

Speaking  
Felsorolás, számlálás, a dalok és 

versek szövegének reprodukálása.  

 A könyv szövegének, szavainak, 

verseinek és dalainak  

Reading  hangoztatása. Néhány fontosabb 

szó megkeresése a szövegben. A 

fontosabb szavak önálló olva- 

 sása is.  

 A szavak értelmének  rajzokkal  

Writing  és számjegyekkel való megjele- 

 nítése. Néhány alapszó másolása  

 

Várható eredmények:  

A számok 1–10-ig. Önálló megnevezésük. A számok ismerete 20-ig. A kérdésekre rövid válasz adása. 

A számokhoz tartozó tárgyak, állatok többes számú alakjának használata minta alapján.  

SZÍNEK  

(4–8 óra)  

Cél: A színek nevének megismerése és használata játékos tevékenységekben. 

Tartalom: A színek megnevezése, s az ezekhez kapcsolódó dalok, versek, játékok megismerése. 

Kérdések és válaszok színes tárgyakról. A színek nevének főnevekhez kapcsolása. 
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Kommunikációs szándékok: Információkérés és adás  

Fogalomkörök: minőségi viszonyok (What colour is it? Red. It’s red. A red apple.) 

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a 10 szín és további 10 szó a szókapcsolatok kialakításához 

 

 

Tevékenységformák:  

 Versek, dalok hallgatása, az  

Listening  ezekben szereplő színek felismerése 

  

 A színek megnevezése, a tanult  

Speaking  
kérdések és válaszok hangoztatása, 

a dalok és versek szövegének  

 reprodukálása.  

 Álolvasással a könyv szavainak,  

Reading  

verseinek és dalainak hangoztatása. 

A fontosabb szavak felismerése 

 a szövegben. Ezek önálló  

 olvasása is.  

 A szavak értelmének rajzokkal  

Writing  
és színekkel való megjelenítése. A 

fontosabb szavak szóképének  

 másolása.  

Várható eredmények:  

A fontosabb színek megnevezése. Kérdésre rövid válasz adása.  

Több szín megnevezése a hozzá kapcsolódó tárggyal együtt. Kérdés dal, játék segítségével. A tanultak 

önálló használata a többi témakörhöz kapcsolódva is. (What colour are your eyes?) Egyszerű válaszok 

adása. Néhány vers, dal reprodukálása.  

AZ ISKOLA  

(4–8 óra)  

Cél: Az osztályteremben lévő személyek és tárgyak elnevezése. Az ezekhez kapcsolódó cselekvések és 

viszonyok kifejezése. 

Tartalom: Az íróasztal és az osztályterem bemutatása. Egyszerű tevékenységek és tárgyak kap-

csolatának kifejezése. Mozgásos játékok az osztálytermen belül, és hétköznapi szerepjátékok előadása. 

Kommunikációs szándékok: köszönés, bemutatkozás, dolgok, személyek megnevezése, 

információkérés és adás. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése (jelenidejűség, felszólító alakok, utasítások), 

birtoklás kifejezése, térbeli és időbeli viszonyok, mennyiségi, minőségi viszonyok. 

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a 10 iskolai tárgy és további szavak a cselekvések 

végrehajtásához.

 

Tevékenységformák: 
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 A tanterem és az íróasztal 

tárgyainak 

Listening  hallás utáni megismerése 

 , versek, dalok hallgatása. 

 A tárgyak megnevezése, a dalok 

Speaking  és versek szövegének reprodukálása 

  

 Álolvasással a könyv szavainak,  

Reading  

verseinek és dalainak hangoztatása. 

Néhány fontosabb szó felismerése 

 a képek mellett. A fontosabb 

 szavak önálló olvasása. 

Writing  

A szavak értelmének Egyszerűsített 

rajzokkal való megjelenítése. A 

szavak képekhez való másolása. A 

fontosabb szavak önálló 

 írása gyakorlás után.  

Várható eredmények:  

A közvetlen tárgyak megnevezése (pen, pencil, book, board...). Egyszerű játékokban szereplő utasítások 

végrehajtása. (Go to the door. Open your book.) További utasítások végrehajtása és játékokon keresztül 

egymás irányítása is (Give me...). Egyszerű információkérés és adás. (Where is...? In my bag.) 

A birtoklás kifejezésénél a my/your önálló használata. A térbeli viszonyok kifejezése (in, on, under). 

Egyszerű osztályjelenetek közös előadásában aktív részvétel. 

A CSALÁD ÉS OTTHON  

(4–8 óra)  

Cél: Az otthon főbb részei, a közvetlen családtagok megnevezése. Cselekvések kifejezése. 

Tartalom: Néhány szoba, a ház főbb részeinek megismerése. 

A családtagok nevei és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos szerepek, cselekvések kifejezése. A család 

bemutatása, érdeklődés a testvérek felől. 

Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, dolgok, személyek 

megnevezése, információkérés, információadás. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése. (Mum is cooking. Are you sleeping?) birtoklás 

kifejezése (Have you got a brother or a sister?), dolgok és személyek megnevezése. 

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: 20 szó: a családtagok neve, a ház fontosabb részei, alapigék. 
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Tevékenységformák:  

 A szavak és mondatok hallás  

Listening  utáni megismerése, versek, dalok 

 hallgatása.  

 A személyek és tárgyak 

megnevezése 

Speaking  , a dalok és versek szövegének 

 reprodukálása. 

 Álolvasással a könyv szavainak, 

Reading  

verseinek és dalainak hangoztatása. 

Néhány fontosabb szó felismerése 

 a képek mellett. A fontosabb 

 szavak önálló olvasása. 

 A szavak értelmének Egyszerűsített 

 rajzokkal való megjelenítése 

Writing  

. A szavak képekhez való másolása. 

A fontosabb szavak  

 önálló írása gyakorlás után. Néhány 

 rövid mondat másolása,  

 írása segítséggel.  

 

Várható eredmények:  

A ház részeinek megnevezése. A közeli családtagok megnevezése. Egyszerű cselekvések mozgással 

együtt történő kifejezése. (I am cooking.) 

A testvérek bemutatása. Kérdések és válaszok a birtoklás kifejezésével. (I’ve got two sisters.) Kisállatok 

családja, elnevezése (kitten, puppy). 

Játékos feladatok segítségével különböző cselekvések megnevezése folyamatos jelen idejű alakjukban. 

Kérdésekkel ezek kitalálása, megnevezése, válaszok adása röviden. 

Kedvelt időtöltés megnevezése, kifejezése a tanult alakokkal. ( I am reading a book.) 

SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS  

A cirkusz világa (4–8 óra)  

Cél: A szabadidős tevékenységek, mozgások kifejezése. A testrészek nevének és az ezekhez kapcsolódó 

cselekvések megnevezése. 

Tartalom: A tanult szavakkal és az ezekhez kapcsolódó igék, jelzők, kifejezések segítségével a saját, a 

barátok és az állatok testének bemutatása. A dalok, versek, játékok felhasználásával ezek beszédbe 

illesztése. Képességek kifejezése a testrészekhez kapcsolódó mozgással, cselekvéssel. Az egyes és többes 

számú testrészek megkülönböztetése. 

Kommunikációs szándékok: bemutatás, tetszés, nem tetszés, dolgok, személyek megnevezése. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, mennyiségi és minőségi viszonyok. 

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: 10 ige és a segédigék, 10 ezekhez tartozó kifejezés és testrész 

neve. 
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Tevékenységformák:  

 A szavak és mondatok hallás  

Listening  utáni megismerése, versek, dalok- 

 hallgatása.  

 A személyek és tárgyak 

megnevezése 

Speaking  
, a cselekvések megnevezése, a 

dalok és versek szövegének 

 reprodukálása.  

 Álolvasással a könyv szavainak, 

 
verseinek és dalainak hangoztatása.  

Reading Néhány fontosabb szó, kifejezés és 

mondat felismerése a képek mellett. 

A fontosabbak önálló olvasása is. 

 A szavak képekhez való másolása 

 A fontosabb szavak önálló  

Writing  írása gyakorlás után. Néhány rövid 

 mondat másolása, írása segítséggel 

  

 

Várható eredmények:  

A testrészek megnevezése dalok és mondókák segítségével.  

A can segédige használatának megismerése Egyszerű mozgást kifejező igékkel dalos játék segítségével. 

Páros és páratlan testrészek megkülönböztetése, az egyes és többes számú alakok helyes használata minták 

segítségével. Ismert gyermekversek segítségével további cselekvések nevének megismerése. Kedvelt 

időtöltés megnevezése, kifejezése a tanult alakokkal. (I am reading a book.) Érdeklődés képességekről 

Egyszerű mondatokkal ezek kifejezése. (I can play football.). 

VÁSÁRLÁS, ÉTKEZÉS  

(4–8 óra)  

Cél: Ételek, játékok vásárlása, kérése. Étkezési szokások megismerése. 

Tartalom: A különböző étkezések megismerése. Gyümölcsök, Egyszerű ételek nevének megismerése. 

Egyszerű formában való kérése vásárlásnál. Életszerű helyzetekben való eligazodás, pl. otthon, üzletben, 

étteremben. Játékos étlap gyerekeknek, állatkáknak. Rendelések, udvarias válaszok használata. 

Kommunikációs szándékok: Köszönés, elköszönés, köszönet (Good morning. Hello. Goodbye. Bye. 

Bye-bye. Thanks. Thank you very much.) 

Információkérés, információadás (Where is..? It is...) 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése (I’m not hungry.), birtoklás kifejezése (my, 

your, I’ve got, I haven’t got, Have you got...?), minőségi viszonyok. (What colour is it? It’s red, blue,...It’s 

big, small, ugly, beautiful...) 

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: 10 étel neve, 10 vásárláshoz, étkezéshez szükséges szó.
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Tevékenységformák: 

 A szavak és mondatok hallás  

Listening  utáni megismerése, versek, dalok 

 hallgatása.  

 Az ételek megnevezése, önálló  

Speaking  
szöveghasználat a vásárlásoknál és 

étkezéseknél, a dalok és versek 

 szövegének reprodukálása.  

 Álolvasással a könyv szavainak, 

verseinek és dalainak 

hangouztatása. 

Reading  Néhány fontosabb szó felismerése a 

képek mellett. A fontosabb szavak 

önálló olvasása. 

 A szavak értelmének Egyszerűsített 

 rajzokkal való megjelenítése. 

Writing  

A szavak képekhez való másolása. 

A fontosabb szavak  

 önálló írása gyakorlás után. Néhány 

 rövid mondat másolása, 

 írása segítséggel. 

 

Várható eredmények:  

Egyszerű szavak megnevezésével vásárlási jelenetek előadása. Tetszés, nem tetszés kifejezése kérdés 

után. Egyszerű udvarias kérés használata. 

Egész mondatokban való kérés és eladás játékokon keresztül. Udvarias formák használata. A névelők 

helyes használata. Egyszerűbb minőségi viszonyok kifejezése. 

MESÉK 

(4–8 óra) 

Cél: Ismert gyermekirodalmi mesék felidézése (megismerése), előadása. 

Tartalom: A mesék életszerű mondataival folyamatos, összefüggő szöveg reprodukálása. Az ezekben 

szereplő kifejezések, nyelvi elemek megismerése, használata. A mesék eljátszása szereposztással, 

összehangolt csoportmunkával. 

Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, köszönet, tetszés, nem 

tetszés, dolgok és személyek megnevezése, információkérés, információadás. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése. Térbeli, időbeli, mennyiségi, minőségi viszonyok. 

Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a meseszereplők neve és az ismétlődő mondatok egészben való 

reprodukálása. 
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Tevékenységformák:  

 A mesék hallgatása, a 

szerepjátékhoz 

Listening  szükséges szöveg hallás 

 utáni megismerése. 

Speaking  
Az ismétlődő meserészek játékban 

való használata. 

Reading  
Álolvasással a mese fontosabb 

részeinek követése 

 A mesék rajzokkal való 

megjelenítése. 

Writing  Egyszerűbb mondatok 

 alkotása képekkel. 

 

Várható eredmények:  

Rövid mese közös olvasása az egérkéről. 

Bővülő szövegű mese az erdei madárkáról. 

A tavaly tanult mesék továbbfejlesztése. (Ha nem tanulták, akkor most érdemes megismerni ezeket!) Egy 

láncmese bemutatása mozgásos elemekkel, a rövid szöveg többszöri ismétlésével 

(The sky is faning down). Az adott elemek értelemszerű használata a valós életben is. Egy ismert mese 

(The three little pigs) megismerése, előadása, melyben sok eddig tanult nyelvtani elem és téma is előfordul 

(család, kérés, utasítások...). Egy tanmese megismerése (pl. Aki nem segít, ne is...) lehetőséget ad a 

hétköznapi élet jeleneteinek bemutatására is. A mesékben előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti 

a megtanulásukat (I’m cooking). 
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3. OSZTÁLY  
 

évi 37 óra, heti 1 óra  

Ebből kb.  

– 25 óra az új anyag feldolgozására 

– 4 óra a kommunikáció gyakorlására, képességfejlesztésre 

– 4 óra ellenőrzésre és értékelésre 

– 4 óra szabadon tervezhető (ünnepek, jelenetek, aktualitások) 

 

1. AMI VILÁGUNK 

Közvetlen és tágabb környezetünk, állatok a világ különböző tájain. (10–12 óra) 

Cél: Ismerkedés egymással, a környezettel, és az idegen nyelvvel. 

Tartalom: A köszönési formák, néhány alapszó megismerése. A gyermekek körül lévő tárgyak neve. 

Ismertebb gyermekdalok, versek, mozgásos játékok megismerése. Alapvető utasítások. A környezetben és 

a világban élő állatok és nevezetességek bemutatása. 

Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, dolgok, személyek megnevezése. 

Információkérés, információadás. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, felszólítások. 

Szókészlet: 10-15 személyes bemutatkozáshoz szükséges alapszó, 10-15 a közvetlen környezetben való 

eligazodáshoz szükséges szó, kifejezés, utasítások, Egyszerű melléknevek, néhány állat neve. 

Fontosabb ország nevek, személyek, nevezetességek, kifejezések megismerése.

Tevékenységformák:  

 A tanult szavakat hallás utáni  

 felismerése. A tanult utasításokat 

Listening  végrehajtása. Értsen meg a tanuló 

ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

szöveget hallás után.  

 Egyszerű kérdés feltevése és arra 

Speaking  
rövid választ adása. A tanult 

mintamondatokban egy-egy szó  

 cseréjével önálló mondatalkotás.  

 Tanult kifejezéseket tartalmazó  

Reading  

szöveg megértése, magyarra 

fordítása. Ismert szöveg 

megközelítően 

 helyes kiejtéssel való, érthető 

 felolvasása. 

 Kis segítséggel néhány alapszó 

Writing  leírása. Tudjon röviden írásban 

 reagálni adott helyzetben. 

 

Várható eredmények:  
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Az eddig tanultak alapján a közvetlen környezetben szereplő személyek és tárgyak bemutatása. 

Mondatokban való önkifejezés minták segítségével a 2. osztályos anyagra építve. (My name is..., I’m.) Az 

egyes szám harmadik személyű alakok használatának megismerése új dalok, versek segítségével. A tanultak 

felidézése a régi dalok, versek, mintamondatok segítségével. Az új elemek megismerés még játékokon 

keresztül. 

Tudjon a tanuló néhány szavas mondatokat mondani magáról, és rövid kérdéssel érdeklődjön társáról. 

(I’m a boy. How old are you?) Értsen meg és hajtson végre Egyszerűbb utasításokat. Tudjon ilyet mondani 

is. (Come here.) Ismerjen néhány nevezetességet a világból. 

2. AZ ISKOLA  

(10–12 óra)  

Cél: Az osztályteremben lévő személyek és tárgyak elnevezése. Az iskolai élettel kapcsolatos ismeretek 

gyűjtése. Az ezekhez kapcsolódó cselekvések és viszonyok kifejezése, használata játékos 

tevékenységekben. 

Tartalom: Az íróasztal és az osztályterem bemutatása. Egyszerű tevékenységek és tárgyak 

kapcsolatának kifejezése. Mozgásos játékok az osztálytermen belül, és hétköznapi szerepjátékok előadása. 

Kommunikációs szándékok: köszönés, dolgok, személyek megnevezése, információkérés és adás. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, (felszólító alakok, utasítások), birtoklás 

kifejezése, térbeli és időbeli viszonyok, mennyiségi, minőségi viszonyok. 

Szókészlet: 10-15 az iskolai életet bemutató alapszó. 

Továbbá a számok, színek, tantárgyak neve, s még10-15 további szükséges szó, kifejezés. 

Tevékenységformák: 

 A tanult szavakat hallás utáni  

 felismerése. A tanult utasításokat 

Listening  végrehajtása. Értsen meg a tanuló 

ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

szöveget hallás után.  

 Egyszerű kérdés feltevése és ar- 

Speaking  
ra rövid választ adása. A tanult 

mintamondatokban egy-egy szó  

 cseréjével önálló mondatalkotás.  

 Tanult kifejezéseket tartalmazó  

 szöveg megértése, magyarra 

fordítása 

Reading  Ismert szöveg megközelítően 

helyes kiejtéssel való, érthető 

felolvasása. Írott utasítások 

 végrehajtása. 

 Kis segítséggel néhány alapszó 

Writing  leírása. Tudjon röviden írásban 

 reagálni adott helyzetben. 
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Várható eredmények:  
A közvetlen tárgyak megnevezése. Egyszerű játékokban szereplő utasítások végrehajtása, irányítása 

Egyszerű osztályjelenetek közös előadásában aktív részvétel. 

A térbeli viszonyok kifejezése (in, on, under). Egyszerű információkérés és -adás. (Where is...? In my 

bag.) 

A számok ismerete 100-ig. Önálló megnevezésük. Az egyes és többes számú alakok használata 

számoláskor. A kérdések használata játékos feladatokon keresztül. Ezekre válaszadás már egész 

mondatokkal. Alkalmazásuk minták alapján. A számok és ismert szavak felismerése, olvasása és másolása. 

Több szín megnevezése a hozzá kapcsolódó tárggyal együtt. Kérdés feltevése dal, játék segítségével. 

Ezekre Egyszerű, értelmes válasz adása. 

Az eddig tanultak önálló használata a többi témakörhöz kapcsolódva is. A főbb testrészek felelevenítése. 

Néhány vers, dal reprodukálása. Közös játékokban aktív részvétel. 

3. SZABADIDŐ, KEDVELT IDŐTÖLTÉS  

(10–12 óra)  

Cél: Cselekvések, képességek kifejezése.  

Tartalom: Kedvelt időtöltések, a tevékenységek közben használt kifejezések megismerése. Képességek 

kifejezése. A can segédige használatának megismerése Egyszerű mozgást kifejező igékkel, játékok 

segítségével használatuk gyakorlása. Barátaink, az állatok kedvelt tevékenységei és jellemző képességei. 

Szabadidős tevékenységek a természetben, különböző évszakokban és időjárásnál. 

Kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, információkérés, információadás. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, dolgok és személyek megnevezése.  

Szókészlet: a fontosabb nyelvi elemek megismerése (can, can’t), 10-12 alap ige és kifejezés, a négy 

évszak és a rájuk jellemző időjárás megnevezése, a passzív szókincset bővítő érdekes tevékenységek szavai. 

Tevékenységformák: 

 A tanult szavakat hallás utáni  

Listening  
felismerése. Ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó szöveg hallás  

 utáni megértése. 

 Egyszerű kérdés feltevése és arra 

Speaking  
rövid válasz adása. A tanult 

mintamondatokban egy-egy szó  

 cseréjével önálló mondatalkotás.  

 Tanult kifejezéseket tartalmazó  

Reading  

szöveg megértése, magyarra 

fordítása. Ismert szöveg 

megközelítően 

 helyes kiejtéssel való, érthető 

 felolvasása.  

Writing  
Kis segítséggel néhány mondat 

leírása, lemásolása.  

 

Várható eredmények:  

Érdeklődés képességekről, Egyszerű mondatokkal ezek kifejezése. (I can play football.) A dalok, versek, 
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játékok felhasználásával ezek beszédbe illesztése. Kedvelt időtöltés megnevezése, kifejezése a tanult 

alakokkal. Játékos feladatok segítségével különböző cselekvések megnevezése. Kérdésekkel ezek 

kitalálása, megnevezése, válaszok adása röviden. 

A tanult szavak írott alakjának felismerése. Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból 

álló mondat megértése adott szövegben. Fontos információ megtalálása rövid szövegben. 

Tudjon röviden írásban saját képességeiről Egyszerű mondatokat alkotni a tanult minták alapján 

(másolással). 

 

 

4. OSZTÁLY  

 

 

évi 111 óra, heti 3 óra  

Ha 4. osztálytól kezdődik az idegen nyelv oktatása, akkor az előző évfolyamon megkezdett témaköröket 

is ebben az évben kell feldolgozni, ami a teljes könyv anyagát jelenti. Ebben az esetben az elvárható 

eredményeket rövidebb idő alatt kell teljesíteni, de ez a 4. osztályban már könnyebben is megy. 

Ha a 3. osztályban már megismerkedtek a gyerekek A MI VILÁGUNK, AZ ISKOLA, és A 

SZABADIDŐ témakörével, akkor az első hónapban ismételjük át a tanultakat. (10-12 óra ). 

 

  

A CSALÁD ÉS AZ OTTHON  

(20–24 óra)  

Cél: A közvetlen családtagok megnevezése, az otthon főbb részei. 

Tartalom: A családtagok nevei és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos szerepek, cselekvések 

kifejezése. A család bemutatása, érdeklődés a testvérek felől. Családi ünnepek, ajándékok, szokások 

megismerése. Néhány szoba, a ház főbb részeinek megismerése. 

Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, birtoklás kifejezése, térbeli viszonyok kifejezése, 

mennyiségi és minőségi viszonyok. 

Szókészlet: 10–12 szó a házról, szobákról, 8–10 ige és a hozzájuk kapcsolódó kifejezések. 

A fontosabb családtagok neve, a fontosabb berendezési tárgyak neve, játékok, szabadidős 

tevékenységek. 

Tevékenységformák: 

Listening  

A tanult szavakat hallás utáni 

felismerése. Ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó szöveg hallás utáni 

megértése.  

Speaking  

Egyszerű kérdés feltevése és arra 

rövid válasz adása. A tanult 

mintamondatokban egy-egy szó 

cseréjével önálló mondatalkotás.  
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Reading  

Tanult kifejezéseket tartalmazó 

szöveg megértése, magyarra 

fordítása. Ismert szöveg 

megközelítően helyes kiejtéssel 

való, érthető felolvasása.  

Writing  
Kis segítséggel néhány mondat 

leírása, lemásolása.  

A továbbhaladás feltételei:  

Hallott szöveg értése: Játékos feladatok segítségével különböző cselekvések megértése, felismerése. 

Kérdésekre reagálás, a tanult alakokkal válasz adása vagy a cselekvés bemutatása.  

Beszédkészség: A tanult cselekvések megnevezése folyamatos jelen idejű alakjukban. Kérdésekkel ezek 

kitalálása, megnevezése, válaszok adása röviden. A közeli családtagok megnevezése. A testvérek 

bemutatása. Egyszerű cselekvések mozgással együtt történő kifejezése. Kedvelt időtöltés megnevezése, 

kifejezése a tanult alakokkal. (I am reading a book.) A dalok, versek, játékok felhasználásával ezek beszédbe 

illesztése.  

Olvasott szöveg értése: A tanult szavak és mondatok írott alakjának felismerése. A tanult nyelvtani 

elemekkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondat megértése adott szövegben. Fontos információ 

megtalálása rövid szövegben.  

Íráskészség: Egyszerű mondatokat alkotása a tanult minták alapján, még lehet másolással, kikereséssel. 

Hiányos mondatok kiegészítése a tanult nyelvtani elemek alkalmazásával, melyek jól láthatók a feladat 

megoldásakor.  

VÁSÁRLÁS, ÉTELEK, RUHADARABOK  

(20–26 óra)  

Cél: Ételek, játékok, ruhadarabok vásárlása, kérése.  

Tartalom: Gyümölcsök, Egyszerű ételek, ruhák, játékok nevének megismerése s Egyszerű formában 

való kérése vásárlásnál. Életszerű helyzetekben való eligazodás, pl. üzletben, étteremben. A ruhadarabok 

nevének megismerése. Az egyes és többes számú ruhadarabok megkülönböztetése. A birtoklás 

kifejezésének megismerése.  

A megszámolható és nem megszámolható ételek fogalmának bevezetése. Sporteszközök, kisállatok, 

informatikai tárgyak és más, a gyermekeket a valós életben körbevevő tárgyak megismerése. 

Kommunikációs szándékok: Köszönés, elköszönés, köszönet. Információkérés, információadás 

bemutatás, tetszés, nem tetszés, dolgok, személyek megnevezése. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, birtoklás kifejezése (my, your, I’ve got, I haven’t 

got, Have you got...?) mennyiségi és minőségi viszonyok. 

Szókészlet: 10-12 étel, 8-10 sporteszköz, 6-8 kisállat, 10-12 informatikai eszköz neve, 14 ruhadarab, s 

a nyelvtani elemeket tartalmazó kifejezések, passzív szókincs gyűjtése..

Tevékenységformák: 

Listening  

A tanult szavakat hallás utáni 

felismerése. Ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó szöveg hallás utáni 

megértése. 

 Egyszerű kérdés feltevése és arra 
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Speaking  
rövid választ adása. A tanult 

mintamondatokban egy-egy szó  

 cseréjével önálló mondatalkotás.  

 Tanult kifejezéseket tartalmazó  

Reading  

szöveg megértése, magyarra for-

dítása. Ismert szöveg 

megközelítően 

 helyes kiejtéssel való, érthető 

 felolvasása. 

Writing  
Kis segítséggel néhány mondat 

leírása, lemásolása. 

 

A továbbhaladás feltételei:  

Hallott szöveg értése: Játékos feladatok segítségével különböző cselekvések megértése, felismerése. 

Kérdésekre reagálás, a tanult alakokkal válasz adása vagy a cselekvés bemutatása.  

Beszédkészség: Egyszerű szavak megnevezésével vásárlási jelenetek előadása. 

Egész mondatokban való kérés és eladás játékokon keresztül. Udvarias formák használata. A névelők 

helyes használata. Egyszerűbb minőségi viszonyok kifejezése. Különböző boltokban vásárolhatnak 

játékokat, iskolai felszerelési tárgyakat, gyümölcsöket, ételeket, ruhákat, kazettákat, komputert, egyéb már 

ismert angol szóval kifejezhető tárgyat. 

Olvasott szöveg értése: A tanult szavak és mondatok írott alakjának felismerése. A tanult nyelvtani 

elemekkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondat megértése adott szövegben. Fontos információ 

megtalálása rövid szövegben. 

Íráskészség: Egyszerű mondatok alkotása, ahol a tanult nyelvtani elemek már adottak. Hiányos 

mondatok kiegészítése a tanult nyelvtani elemek alkalmazásával, melyek jól láthatók a feladat 

megoldásakor.  

 

MINDENNAPI ÉLETÜNK  

( 26–30 óra )  

Cél: A napirend megismerése, Egyszerű tevékenységi formák kifejezése, szokásos cselekvések 

megnevezése, érdeklődés. 

Tartalom: Egy szokásos napunk programjai. Az Egyszerű jelen idő nyelvtani elemeinek bevezetése. 

Heti elfoglaltságaink, különórák. Az egyes szám harmadik személyű alakok bevezetése, a tagadás, kérdés 

formai elemeinek megfigyelése, gyakorlása. 

Kommunikációs szándékok: Információkérés, információadás bemutatás, tetszés, nem tetszés, dolgok, 

személyek megnevezése. Igenlő vagy nemleges válasz adása. 

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése, időbeli, mennyiségi és minőségi viszonyok. 

Szókészlet: 10-12 ige, 8-10 kapcsolódó tárgy, 6-8 program, a hét napjai, s a nyelvtani elemeket 

tartalmazó kifejezések, passzív szókincs gyűjtése.  

Tevékenységformák: 

 Ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

Listening  
szöveg hallás utáni megértése. A 

tanult szavakat hallás utáni  

 felismerése.  

 Egyszerű kérdés feltevése és arra 
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Speaking  
választ adása. A tanult minta-

mondatok felhasználása önálló  

 mondatalkotásra.  

 Ismert szöveg érthető felolvasása 

Reading  
Tanult kifejezéseket tartalmazó 

szöveg megértése, magyarra 

 fordítása.  

 Néhány mondat leírása, lemásolása 

Writing  alkotása segítség igénybe 

 vételével. Minták használata.  

 

A továbbhaladás feltételei:  

Hallott szöveg értése: Játékos feladatok segítségével különböző cselekvések megértése, felismerése. 

Kérdésekre reagálás, a tanult alakokkal válasz adása vagy a cselekvés bemutatása.  

Beszédkészség: Egyszerű szavak megnevezésével vásárlási jelenetek előadása.  

Egész mondatokban való kérés és eladás játékokon keresztül. Udvarias formák használata. A névelők 

helyes használata. Egyszerűbb minőségi viszonyok kifejezése. Különböző boltokban vásárolhatnak 

játékokat, iskolai felszerelési tárgyakat, gyümölcsöket, ételeket, ruhákat, kazettákat, komputert, egyéb már 

ismert angol szóval kifejezhető tárgyat.  

Olvasott szöveg értése: A tanult szavak és mondatok írott alakjának felismerése. A tanult nyelvtani 

elemekkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondat megértése adott szövegben. Fontos információ 

megtalálása rövid szövegben.  

Íráskészség: Egyszerű mondatok alkotása, ahol a tanult nyelvtani elemek már adottak. Hiányos 

mondatok kiegészítése a tanult nyelvtani elemek alkalmazásával, melyek jól láthatók a feladat 

megoldásakor. 

MESÉK, ÜNNEPEK, JÁTÉKOK  

(4–6 óra)  

Cél: Ismert gyermekirodalmi mese megismerése, előadása. Más ország szokásainak, kultúrájának 

nevezetességeinek megismerése.  

Tartalom: A mese életszerű mondataival folyamatos, összefüggő szöveg reprodukálása. Az ezekben 

szereplő kifejezések, nyelvi elemek megismerése, használata. A mesék eljátszása szereposztással, 

összehangolt csoportmunkával. Információ megértése, gyűjtése Egyszerű szövegeken keresztül.  

Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, köszönet tetszés, nem 

tetszés, dolgok és személyek megnevezése, információkérés, információadás.  

Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés kifejezése birtoklás kifejezése (His name is 

Gingerbreadman.) Térbeli, időbeli, mennyiségi, minőségi viszonyok.  

Szókészlet: 6-8 ige, 8-10 kapcsolódó tárgy, s a nyelvtani elemeket tartalmazó kifejezések, passzív 

szókincs gyűjtése.  

 

Tevékenységformák:  

 

 Ismert nyelvi elemeket tartalma- 

 zó mese szöveg hallás utáni 
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Listening  megértése. A tanult szavak hallás 

utáni felismerése. 

 A tanult mintamondatok fel- 

Speaking  használása igazi előadás bemu- 

 tatására.  

 Ismert szöveg érthető felolvasá- 

Reading  sa. Tanult kifejezéseket tartal- 

 mazó szöveg megértése.  

Writing  
Néhány lényeges szó leírása. 

Minták használata.  

Várható eredmények:  

Hallott szöveg értése: A tanár felolvasása után a mese megismerése, előkészítés után a lényeges elemek 

megértése. A társasjáték utasításainak és a közvetle beszéd ismert fordulatainak megértése és ezekre 

reagálás.  

Beszédkészség: Az ismert mese előadása, melyben sok eddig tanult nyelvtani elem és téma is előfordul. 

A mesélő szerepét az osztály kórusban ismételheti, így mindenki megtanulhatja a mese teljes szövegét.  

A társasjáték utasításainak, összekötő szövegeinek használata.  

Olvasott szöveg értése: A mesében előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti az olvasást, tanulást. 

A képek és a hozzájuk tartozó szavak, rövid szövegek egyeztetése.  

Íráskészség: A mese több kellékének rajza és megnevezése is színesíti az előadást (pl. The 

Gingerbreadman). Képes ismertető készítése az ünnepi szokások bemutatására. Rövid Egyszerű szöveggel 

kiegészítés. További képek, képeslapok gyűjtése, melyekkel egyre többet megismerhetnek a gyerekek a 

minket körülvevő világból. 

 

TANÁCSOK AZ ANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉS ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ennek az életkornak az idegen nyelven való tanítását egészen másképp kell megközelíteni. Más célok, 

más módszerek, más típusú óravezetés és más nevelői hozzáállás szükséges.  

A gyermekek agya sok információt képes befogadni. De van kulcsa ennek az elraktározásához. Ez a 

játék. Játékokkal izgalmasan, érdekesen, gyorsan kötődik az információ. Ha ezt a kulcsot jól használjuk, 

csodás siker lesz az eredmény. A gyerekek akarnak angolul tanulni, de igazából a versek ritmusa, 

játékossága, a dalok zenéje, a mesék eljátszhatósága izgatja őket. Az a szó, kifejezés, dal vagy vers marad 

meg emlékezetükben, amelyhez valamilyen élmény, érzelem kapcsolódik. Ez az izgalmas, érdekes, 

érzelemdús csomagolás rögzíti be agyukba a tanultakat. Ez a katalizátor. Az így tanult szavak jól rögzülnek, 

könnyen felidézhetőek. Ezekhez lehet a későbbiekben további ismereteket kapcsolni. Ha csak szavakat, 

száraz mondatokat tanítunk, a gyerekek igyekezete, erőlködése ellenére sem jutunk eredményre. Sikerül a 

tanár után elismételniük, fejből is elmondaniuk, de igen hamar el is felejtik. Ne a hagyományos 

nyelvoktatást kezdjük el koraibb életkorra kiterjeszteni. Ne a nyelvtani szabályok oktatása legyen a cél. 

Adjunk mintákat játékokon, rövid párbeszédeken, dalokon, verseken keresztül. A gyakorlatban ezek 

segítségével fejezzék ki magukat. Lomb Kató, a több nyelven beszélő szinkrontolmács hívta fel a figyelmet 

a mintamondatok szerepére. Adott nyelvtani szerkezetű, állandó szókapcsolatok ezek, melyek egy-egy része 

cserélhető. Így többféle helyzetben is alkalmazhatók, önálló gondolatok kifejezésére is alkamasak lesznek.  

Adjunk mintákat. A gyakorlatban ezek segítségével fejezzék ki magukat. Így a helyes mód vésődik be. 
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Javítsunk. Ne zavaróan, korholón, de mondjuk el utánuk jól, hogy ez maradjon a fülükben. Ha megszokják 

a gyerekek, hogy a tanár folyamatos háttér hibajavítással mondja a helyes alakokat, nem zavarja meg őket 

a játékban, a jelenet előadásában.  

Sok szót, kifejezést ismernek meg a gyerekek a dalokon keresztül. Aktív és passzív szókincsük is 

gyarapodik, nyelvtani fordulatokat kapnak készen és könnyedén jön nyelvükre sok életszerű, sokat használt 

kifejezés. Szeretnek énekelni a gyerekek, szívesen és könnyen tanulják a dalokat. Tanításukkor 

segítségünkre lehet a fülbemászó dallam, az izgalmas ritmus, a mulatságos történet, könnyen felismerhető 

szavak, az ismétlések, tetszetős fordulatok, mókás mozdulatok. Mondjuk el magyarul, miről szól a dal. Ne 

értelmetlenül vésődjön be a szövege. Használjuk fel a megismert szöveget egy-egy cselekvés kifejezésére.  

A mesék varázslatos világa is olyan motiváló erő ebben az életkorban, amit kár nem felhasználni az 

idegen nyelv oktatásában. A mesékben előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti a megtanulásukat. 

Folyamatos beszédre készteti a gyerekeket. Élő, eredeti nyelvtani fordulatokat tartalmazó mondatokból 

állnak. Ezek a mondatok az élő beszédben is felhasználhatók. Sokszor és szívesen hallgatják meg és játsszák 

el a gyerekek. Előadhatók műsoros rendezvényeken is, amik nemcsak sikerélményt adnak, de 

magabiztosságot is az idegen nyelv használatában.  

Az olvasás megtanulása előtti szakaszban is megfigyelhetjük, hogy a gyerekek szavakat, mondatokat 

képesek az írott szöveg után elmondani. Az előzőleg hallás után megismert és megtanult szöveget könnyen 

idézik fel a jól megfigyelt sorokról. Szívesen próbálkoznak, lelkesen utánozzák az igazi olvasást. Mondjuk 

el, hogy az angolok másképp írják le a szavakat, mint ahogy halljuk. Mindig a fülükre hallgassanak, s ne 

akarják betű szerint kiolvasni azokat. Ha mégis nekiállnának kibetűzni, halkan mondjuk ki segítségül a 

helyes hangalakot. Ismételtessük el ezt, miközben szemükkel kövessék a leírt alakot is. Az álolvasásnak 

sok hasznát vehetjük a szövegek felismerésénél, felidézésénél. Gyakorolhatnak leírt feladatokat, bátorítja 

őket a szöveg felmondásában, s a későbbi olvasást is hamarabb elsajátítják.  

Nyelvet tanulni nem ugyanaz, mint egy hagyományos tantárgyat. Itt beszélni tanítunk. Saját gondolatok 

kifejezésére kell használniuk majd az idegen nyelvet. A kisgyermekek világa a játék, ezen keresztül ismerik 

meg a nagyvilágot is.  

 

Hogyan értékeljünk, ellenőrizzünk?  

Mivel az előkészítő időszak anyagának elsajátítása nem kötelező, a kerettanterv csak 4. osztálytól kéri 

ezt, minden iskola a helyi sajátosságoknak megfelelő formát választhat. A NAT szerint fontos, hogy a 

követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és igényeknek megfelelően 

alkalmazzák. Mivel az élő idegen nyelvek tantervfelépítése eltér a többi műveltségi terület 

követelményrendszerétől, a tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a minimális teljesítményt nem 

lehet táblázatban egymás mellé rendelni.  

Bármilyen módot is választunk az értékelésre, adjunk sok dicséretet a jó szereplésekért. Elmarasztalás 

helyett új lehetőséget a próbára. Ebben az életkorban még a pozitív megerősítés hoz eredményt, ellenkező 

esetben bezárkóznak a gyerekek a beszéd elől, és kialakulnak a felnőtteknél oly jól ismert gátlások. Az 

értékelő, gyakorló feladatok megoldásánál ne hagyjuk még magára a gyermekeket. Ha, bár segítséggel, de 

megoldja, jutalmazzuk szöveges dicsérettel, szóval, piros ponttal, jó jeggyel.  

Nem kell nagy mennyiségű szót, anyagot belesulykolnunk a tanulókba. Inkább keveset, de azt alaposan. 

A szavakat kérdezzük szóban. Írásban még adjunk lehetőséget a helyes szókép megkeresésére. A megértés 

ellenőrzésére jó módszer a rajzolás, összekötés, bekarikázás, kiválasztás. Az Első angolkönyvem sok ilyen 

ellenőrző feladatsort tartalmaz. Az egységek végén és a függelék részben is található több feladatsor.  

Hogy optimális ütemben fejlődhessenek, vegyük figyelembe egyéni képességeiket is. Az osztályok 

között is nagy lehet a különbség, ezért követelményeinkben ne legyünk túl szigorúak, de túl keveset se 
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kérjünk számon, hiszen ezzel nem támogatjuk fejlődésüket.  

Ne feledjük, hogy tudásuk még csak most épül. Egy ház alapjai alig látszanak, de biztos alapozásra 

szükség van!  
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TANMENETJAVASLATOK  

Az Első angolkönyvem anyagának felépítése  

Témakörök  Tartalmak  
Fogalomkörök, nyelvtani 

elemek  Nyelvi kifejezések  

Az én világom  Dalok, versek, játékok  Cselekvés, történés, léte- Hello. Good morning.  

(dalok, játé köszönési formák, bemu- zés kifejezése,  What’s your name? I’m...  

kok)  tatkozás,  A to be létige bemutatása  I’m a boy.. (dal, játék)  

HELLO  utasítások végrehajtása,   Stand up. Sit down...  

 mozgásos játékok, alap-  I am walking... (dal)  

 szavak, tárgyak neve   What is it? pen, pencil  

1. Számok  a számok önálló ismerete,  Mennyiségi viszonyok  numbers 1–10, 10–1 !  

NUMBERS  számlálás,  kifejezése  two potatoes, more,  

 kérdésre válasz adása  Többes szám -s  How old are you? Six.  

2. Színek  a színek megnevezése  Minőségi viszonyok kife- What colour is it?  

COLOURS   jezése   

 szókapcsolás  Jelzős szerkezetek  Red apple, yellow  

   banana,...  

3. Iskola  A közvetlen tárgyak neve  Dolgok, személyek meg- teacher, desk, board,  

SCHOOL   nevezése,  chair,  

 utasítások adása,  Egyszerű birtoklás kife- my, your rubber, ruler,  

  jezése,  Go to the door.  

4. Vásárlás  érdeklődés,  Mennyiségi és minőségi  Do you like.. ? Yes, I do.  

SHOPPING  tetszés, nem tetszés,  viszonyok kifejezése,  I like. I don’t like.  

 Egyszerű tárgyak  Dolgok, személyek meg- Can I have two apples,  

 vásárlása jelenetekkel  nevezése, I like, I don’t like  please? Here you are. Thank 

you.  

5. Testrészek  megnevezés,  Mennyiségi és minőségi  eye, ear, nose, mouth,  

BODY  számlálás, páros részek,  viszonyok, többes számú 

alakok  

hair, finger, toe,  

 ruházat bemutatása   hand, leg, foot, feet  

   dress, jeans, shoes, T shirt  

6. Család  közeli családtagok,  Cselekvés, történés, léte- Mother, father, sister,  

FAMILY   zés kifejezése brother 

 cselekvések játékkal,  A folyamatos jelen 

megismerése, Dolgok, 

személyek meg- 

Are you sleeping? I’ m not. 

present  

  nevezése  

7. Mesék  Rövid szövegek megta- Cselekvés, történés, léte- Story in the wood (dal)  

COLLECTION  nulása, értelmező kézjelekkel,  zés kifejezése,  

Életszerű kifejezések  

The sky is falling down 

(láncmese)  

 mozgással bemutatás,  használata,  The three little pigs  

 közös előadás   I am cooking (tanmese)  
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A Második angolkönyvem anyagának felépítése 

 

Témakörök  Tartalmak  
Fogalomkörök, nyelvtani 

elemek  Nyelvi kifejezések  

1. Az én  Köszönés, bemutatkozás.  Információkérés és -adás.  I am. You are.  

világom  Beszéljünk magunkról.  Utasítások.  Go! Look at me.  

HELLO  Beszéljünk társunkkal.  A to be létige bevezetése.  What’s your name?       

   How old are you?  

2. Számok  Az íróasztalom tárgyai.  A többes szám jelölése.  two pencils  

NUMBERS  Dolgok megnevezése.  Mennyiségi viszonyok.   

 Születésnapunk.    

3. Színek  Ruháink.  Egyes és többes számú  What colour?  

COLOURS  Ruhadarabok nyáron és  mondatok.  My eyes are blue.  

 télen.  Minőségi viszonyok.   

 Szemünk és hajunk színe.    

4. Az iskola 

SCHOOL  

Az osztályteremben. 

Felszereléseink.  

Helymeghatározás: in, on, 

under  
Where is it?  

 Dolgok és személyek  Térbeli viszonyok.  in, or, under  

 megnevezése.  Dolgok és személyek   

  megnevezése.   

5. Otthonunk  Családunk és otthoni  Folyamatos jelen.  I am reading.  

AT HOME  tevékenységek.  Cselekvések kifejezése.  Are you playing?  

 A családtagok  Dolgok és személyek   

 megnevezése.  megnevezése.   

6. A cirkusz- Testrészeink.  Képesség kifejezése.  Can you ride a bike?  

ban  Cselekvések, mozgások.  can, can’t  can, can’t  

CIRCUS  Szabadidő, szórakozás.  Cselekvés, történés,   

 Kedvenc időtöltés.  létezés kifejezése.   

7. Ételek PICNIC  Étkezések. Kedvelt ételek és 

italok. Udvariassági formák. 

Szokások megismerése. 

Vásárlás.  

Egyszerű jelen. Minőségi 

viszonyok.  

Can I have a …? I like. I don’t 

like. Do you like?  

8. Gyűjtemény  Mesék, ünnepek.  Szótár, feladatlapok.  Christmas, Easter,  

COLLECTION  Játékok.  Utasítások.  Boardgame.  

   words, songs, tests  
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A Harmadik angolkönyvem anyagának felépítése 

 

Témakörök  Tartalmak  
Fogalomkörök, nyelvtani 

elemek  Nyelvi kifejezések  

1. A mi  Köszönés, bemutatkozás.  Cselekvés, történés,  I am, you are  

világunk  Fontos információk  létezés kifejezése.  he, she, it  

HELLO  magunkról és társunkról. 

Érdekességek a  

A to be ige megismerése. 

Egyes és többes  

What’s this? We are from 

Hungary.  

 nagyvilágból. Állatok a 

világban.  

számú alakok. Minőségi 

viszonyok.  

What’s your name? Where are 

you from?  

   big, small, old, young  

2. Az iskola 

SCHOOL  

Dolgok, személyek 

megnevezése.  

Mennyiségi viszonyok. Egyes 

és többes számú alakok.  

in the classroom my bag there 

is, are  

 Számok, színek, betűzés.  Minőségi viszonyok.  numbers, timetable, abc  

  Térbeli viszonyok.  Where is it?  

 Testrészek. Tantárgyak.  Irányok és  in, on, under, next to  

  helymeghatározás.   

3. A szabad- Képességek,  Cselekvések,  can, can’t  

ban  cselekvések kifejezése.  történések kifejezése.  What can we do?  

SEASONS  Szórakozás, kedvenc  Képességek kifejezése.  I can run.  

 időtöltés.  can, can’t  What’s the weather  

 Az évszakok, az időjárás.  Időbeli viszonyok.  like? It’s raining.  

4. A házban  A ház részei, szobái.  Cselekvések,  Where are you?  

HOUSE  A családtagok és fő  történések kifejezése.  I’m in the kitchen.  

 tevékenységeik. Játék, sport, 

tevékenységek.  

A folyamatos jelen idő.  

What are you doing? I’m 

cooking.  

5. Vásárlás  Üzletek és fontos  A birtoklás kifejezése.  some, any  

SHOPPING  árucikkek.  A have got szerkezet.  my, your, his, her  

 Kérés.   How much/many?  

 Tulajdonviszonyok.  Mennyiségi viszonyok.  a pair of  

6. Egy napom 

MY DAY  

Napirend, szokásos 

tevékenységek. Időbeosztás.  

Időbeli viszonyok. Cselekvés, 

történés, létezés kifejezése.  

in the morning on Monday; I 

get up. I don’t go to school. 

Who? What? Where?  

  Az Egyszerű jelen idő  When do you... ?  

7. Mesék,  A mesevilág és a valós  Cselekvés, történés  In London.  

játékok  élet megismerése.  kifejezése.  words, songs, tests  

COLLECTION   Információszerzés.   
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MATEMATIKA 

 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

1–4. évfolyam 
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BEVEZETÉS 
 

A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési 

módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége. 

A fejlesztési feladatokat az alapvető matematikai gondolkodáshoz szükséges tevékenységformák 

gyakorlásán keresztül teljesítjük, a tananyagot a képességfejlesztés célszerű eszközeként választjuk. A 

fejlesztés közös, általános és részletes feladatait a NAT életkori szakaszokra osztva körvonalazza. A 

kerettanterv évfolyamokra bontva írja elő a fejlesztési célokat, a tananyagot, az ajánlott tevékenységi 

formákat, valamint a továbbhaladás feltételeit. A matematika tanításának középpontjába azoknak a 

képességeknek a fejlesztése kerül, amelyek biztosítják a tantárgy iránti érdeklődés fenntartását, a 

tevékenységhez kötött alkotó gondolkodás kiépülését, a problémalátást és problémamegoldást, valamint 

az önálló ismeretszerzés és felfedezés örömét a korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével. 

A tananyag mennyiségi növelése helyett a tanultak elmélyítésére, a „minőségre” helyezzük a hangsúlyt. 

Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot! A kerettantervben leírtak szerint a 

felső tagozatba lépés alapvető feltételeit is a „kevesebb, de alaposabb” tudás határozza meg. A 

kerettanterv nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, célja, hogy hozzájáruljon az esélyegyenlőtlenség 

csökkentéséhez, lehetőséget biztosítson a tehetséggondozásra az 1–4 . évfolyamon. Így jobban 

biztosíthatja a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését. 

 

ALAPELVEK ÉS CÉLOK 

 
A műveltségi terület a matematika különböző témaköreinek szerves összeépülésével kívánja a 

matematika és a matematikai gondolkodás világát feltárni. A matematikai fogalmak, összefüggések 

érlelése és a gondolkodásmód kialakítása az egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokolja az 

életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő 

absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés lehetővé teszi a lassabban haladókkal való 

foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását egyaránt. Az életkori szakaszok folyamatában a 

differenciálásnak is egyre nagyobb szerepet kell kapnia 

A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azoknak a képességeknek fejlesztése, 

amelyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak 

megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. A személyiség sokoldalú 

formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd kialakítása a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének 

figyelembevételével történik. 

A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek 

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

megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és 

lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására. 

A matematika tanulása az 1–4 . évfolyamon alapozó jellegű, s kettős célrendszerre épül. 

Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek 

alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra a 

megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével 

további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos 

tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon nyugvó megismerési 

módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. Ez lehet az 

alapja a konstruktív gondolkodás kialakításának. 

A nevelési-oktatási feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepe van.  Fontos a 

mennyiségi és minőségi differenciálás feltételeinek megteremtése, és a változatos kooperatív 

munkaformák alkalmazása is. 
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 A matematikai szövegértő képesség alapozása és fejlesztése összetett feladat. A kezdő 

szakaszban kis lépésekben, fokozatosan kell kialakítani. A beszédértésre épül és az értő olvasás 

színvonalának megfelelően fejlődik. A szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a 

szövegből, az adatok közötti kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd 

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

következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután következhet 

az algebrai úton történő megoldás alkalmazása. A mérés témakörének tanításakor kiemelt szerepet 

tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való jártasságnak. 

 A matematikai kompetencia magába foglalja azokat a tantárgyi ismereteket, specifikus 

készségeket, képességeket, általános készségeket, képességeket, motívumokat, attitűdöket, amelyek az 

alkalmazható, gyakorlatra váltható tudás megszerzéséhez szükségesek. A matematika kompetenciához 

szükséges tudás magába foglalja a következőket: számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, 

valószínűségi következtetés, becslés, mérés, mértékegységváltás, szöveges feladatok megoldása, 

problémamegoldás, rendszerezés, kombinativitás, következtetések. 

Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy alkalmazni tudja az alapvető 

matematikai elveket és folyamatokat a mindennapok során, otthon és a munkahelyen, valamint hogy 

követni és értékelni tudja az érvek láncolatát. Képesnek kell lennie arra, hogy matematikai úton 

indokoljon, megértse a matematikai bizonyítást és a megfelelő segédeszközök alkalmazásával a 

matematika nyelvén kommunikáljon. 

Fontos a pozitív hozzáállás, amelynek alapja az igazság tisztelete és a dolgok okának és 

érvényességének keresése. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 

 Tájékozódás 

– Tájékozódás a térben 

– Tájékozódás az időben 

– Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

 Megismerés 

– Tapasztalatszerzés 

– Képzelet 

– Emlékezés 

– Gondolkodás 

– Ismeretek rendszerezése 

– Ismerethordozók használata 

 Ismeretek alkalmazása 

 Problémakezelés és -megoldás 

 Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás 

 Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

– Kommunikáció 

– Együttműködés 

– Motiváltság 

– Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

 A matematika épülésének elvei 
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A MATEMATIKAI KOMPETENCIÁK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE 

 
 - számlálás, számolás 

 - mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés 

- becslés, mérés 

 - problémamegoldás,  

 - rendszerezés, kombinativitás 

 - induktív következtetés 

A tanulók értelmi képességeinek - logikai készségének, problémamegoldó, helyzetfelismerő 

képességeinek – folyamatos fejlesztése 

A tanulók képzelőerejének, ötletességének fejlesztése 

A tanulók önellenőrzésének fejlesztése 

A tervszerű és célirányos feladat-megoldási készség alapozása 

A kreatív gondolkodás fejlesztése  

 

A helyes tanulási szokások 
A kezdő szakasz alapvető feladata a matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai 

szemlélet formálása. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási képességek fejlődését segíti 

elő, amely a tanulás más területén is hasznosítható; alkalmazható, gyakorlatra váltható tudást 

eredményez. 

A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy- 

és jelírás, a rendezett írásbeli munka és értelmes, rendezett szóbeli megfogalmazás. 

A kognitív képességek együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat hozzá: 

– az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata; 

– a megértett és megtanult fogalmak, az eljárások eszközként való használata; 

– megoldási tervek készítése; 

– kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások helyességének 

ellenőrzése; 

– indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás keresése; 

– a megértés igénye; 

– tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről; 

– tankönyvek, feladatlapok önálló használata. 

Miután a fenti képességeket többnyire komplex módon érdemes fejleszteni, elengedhetetlen a tantárgyi 

koncentráció alkalmazása az iskolai munkában. 
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1. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 185 – heti óraszám: 5 

 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 111 óra 

Sorozatok, függvények 22 óra 

Geometria, mérés 30 óra 

Valószínűség, statisztika 14 óra 

Diagnosztizáló mérés, tudáspróba 8 óra 

 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet 

rugalmasan alakíthatjuk. 

A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. Erre összesen 8 

órát tervezünk. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei az első osztályban 

 A tapasztalatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. Az első 

évfolyamon különösen döntő fontosságú a tapasztalatszerzés. Ezen belül a megfigyelés, 

ennek kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd 

általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 20-as számkörben. 

 Számolási készségek alapozása, számolási eljárások kialakítása, alkalmazása. 

Sorozatok folytatása adott vagy felismert szabály alapján, az összeadás, kivonás, bontás, 

pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése. 

 Geometriai fogalmak alapozása, tulajdonságok felismerése. Térbeli és síkbeli 

tájékozottság megalapozása (alak, irány, méret). 

 Mennyiségfogalmak kialakítása, mérések alkalmilag választott és szabvány 

mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. 

 Kombinatorika és a valószínűség fogalmának szemléletes alapozása. 

 A matematikai szaknyelv tudatos bevezetése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Az érzékelés 

pontosságának fejlesz-

tése. 

 

A figyelem fejlesztése. 

 

Összehasonlítás, 

azonosítás, meg-

különböztetés, 

jelölésük. 

Rendezés a 

tulajdonságok alapján: 

sorba rendezés, 

osztályozás. 

Tárgyak, síkidomok, 

testek, számok (20-as 

számkörben). 

Tárgyak, alakzatok, 

személyek megfigye-

lése, összehasonlítása, 

(több, kevesebb, 

kisebb, nagyobb, 

alacsonyabb, magasabb 

stb.) válogatása, 

rendezése, 

csoportosítása, 

halmazok képzése 

közös és eltérő 

tulajdonságok alapján. 

Játék a logikai 

lapokkal, színes 

rudakkal. 

A továbbhaladás 

feltételei az egyes 

témakörökben jelennek 

meg. 

Észlelés pontosságának 

fejlesztése. 

A logikai gondolkodás 

előkészítése. 

Állítások 

igazságtartalmának 

eldöntése. 

Igaz, hamis állítások, 

nyitott mondatok. 

Állítások, kérdések 

megértésének 

megmutatása rajzzal, 

művelettel, szöveggel. 

 

A kombinatorikus 

gondolkodás alapozása. 
 Babák, macik 

öltöztetése, zászlók 

színezése gyöngyfűzés, 

pénzhasználat 

(Hányféleképpen 

fizetheted ki?). 

Néhány eset előállítása. 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 20-AS SZÁMKÖRBEN 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A számfogalom 

tapasztalati úton való 

alakítása a 20-as 

számkörben. 

 

A valóság és a 

matematika elemi 

kapcsolatainak felis-

merése. 

 

Természetes számok a 

20-as számkörben 

 

Személyek, tárgyak, 

dolgok érzékelhető 

tulajdonságainak 

felismerése, válogatása 

közös és eltérő 

tulajdonság alapján. 

Válogatások saját 

szempont szerint, meg-

nevezett tulajdonság 

alapján, megkezdett, de 

meg nem nevezett 

válogatás folytatása. 

Kakukktojás keresése. 

Barkohba-játékok. 

 

Személyek, tárgyak 

érzékelhető tulajdonsá-

gainak felismerése, 

megnevezése. 

Szétválogatás (közös és 

eltérő tulajdonság 

alapján). 
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A mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal; a 

számok értelmezése  

a valóság 

mennyiségeivel; 

A természetes szám 

modellként való 

kezelése. 

 

A természetes szám 

többféle tapasztalati 

bázisa: darabszám, 

mérőszám, sorszám. 

Mérések 

csoportmunkában. 

Mi változott meg? − 

játék. 

Számlálás egyesével, 

kettesével, növekvő, 

csökkenő sorrendben. 

Számfogalom a 20-as 

számkörben; biztos  

számlálás, mérés. 

 

Egyszerű matematikai 

szakszavak és jelölések 

bevezetése a fogalmak 

megnevezésére. 

 

Szabály felismerése, 

követése. 

Személyek, tárgyak 

megszámlálása, 

leszámlálása. 

 

Tárgyak 

hosszúságának, 

szélességének, 

tömegének, 

űrtartalmának összeha-

sonlítása, összemérése. 

 

A természetes számok 

előállítása 

mennyiségek 

mérőszámaként, a 

számok megjelenése 

sorszámként. 

Csoportosítások 

(kettesével, 

hármasával…). 

 

Játék a számkártyákkal, 

korongokkal, 

pálcikákkal különféle 

munkaformákban: 

párokban, 

csoportokban. 

 

Viszonyítások, 

rendezések; a számok 

helyének megkeresése 

számegyenesen. 

Kisebb, nagyobb több, 

kevesebb, ugyanannyi, 

reláció használata. 

Számok írása, olvasása. 

 

 

Páros és páratlan 

számok felismerése. 

A számok szomszédai-

nak ismerete. 

 

Számok elhelyezése a 

számegyenesen. 

Növekvő és csökkenő 

számsorozatok képzése 

adott szabály szerint. 

 A számok jele. 

Számok 

tulajdonságainak 

megismerése: összeg- 

és különbségalakjaik, 

bontott alak, 

számjegyek száma, pá-

ros, páratlan számok. 

Számok kapcsolatai: 

kisebb, nagyobb, 

egyjegyű, kétjegyű. 

Számszomszédok. 

Számok helye a 

számegyenesen. 

 

  

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Műveletfogalom 

alakítása, összeadás, 

kivonás értelmezése 

többféle módon. 

 

 

Az összeadás és 

kivonás értelmezése 

tevékenységgel, rajzzal 

és szöveges feladattal  

(egyváltozós: 

hozzáadás, elvétel; 

A számok közötti 

összefüggések felisme-

rése; a műveletek 

értelmezése tárgyi 

tevékenységgel 

(darabszám és 

Hozzátevés, elvétel 

tevékenységgel, 

megfogalmazása szóban 
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Műveletek tárgyi 

megjelenítése, 

matematikai jelek, 

műveleti jelek 

használata. 

 

A becslési képesség 

alapozása. 

 

Ismeretek tudatos 

memorizálása, 

felidézése; a 

megtanulást segítő 

eszközök megismerése. 

 

Tényismeretek 

memorizálása, moz-

gósítása (pl. a kéttagú 

összegek és  

a megfelelő 

különbségek a 20-as 

számkörben). 

 

Ismeretek 

megtanulásához 

összefüggések 

felhasználása. 

 

Algoritmusok, 

analógiák megismerése, 

alkalmazása a 

műveletvégzések során. 

 

Konkrét matematikai 

modellek értelmezése. 

 

Az önellenőrzés 

igényének felkeltése, 

képességének alakítása,  

az eredményért való 

felelősségvállalás. 

kétváltozós: két halmaz 

egyesítése, ill. ennek a 

tevékenységnek a 

megfordítása, két 

halmaz 

összehasonlítása).  

 

Pótlás. 

Műveleti jelek; számok 

összetett alakjainak 

használata. 

 

Rajzolt, illetve tárgyi 

jelek értelmezése 

tevékenységgel, 

történés kitalálásával; 

matematikai jelek,  

műveleti jelek (>, <, +, 

–, =) értése, használata. 

Egyszerű műveleti 

tulajdonságok (pl. az 

összeadás tagjainak 

felcserélhetősége; az 

összeadás tagjainak 

csoportosítása). 

A bontás és a pótlás 

műveletének 

értelmezése, 

gyakorlása. 

mérőszám alapon): 

színes rudakkal, 

korongokkal, ujjakkal, 

mérőszalaggal, 

tömegmérleggel, 

számegyenessel. 

Halmaz elemszámának 

növelése hozzáadással, 

csökkentése elvétellel. 

Képolvasások (mi 

változott meg?), 

szövegalkotás, 

lejegyzés 

számfeladattal. 

Két halmaz egyesítése, 

kiegészítő halmaz 

előállítása. 

Két halmaz 

(mennyiség) összeha-

sonlítása. 

 

Két- és háromtagú 

összeadások alkotása 

kirakásokról 

(korongokról, színes 

rudakról, rajzokról). 

Kivonás a különbség 

szemléltetésére. 

 

Számok bontása két 

szám összegére, játékos 

formában. 

Pótlás (hiányos 

összeadás) tevékeny-

séggel – Tedd 

egyenlővé! – lejegyzés 

számfeladatként. 

 

Játékos 

feladatmegoldás 

önállóan, párban, 

csoportban és 

frontálisan (képkirakó, 

Kelj fel, Péter!, 

memóriajáték, színezős 

feladatok). 

 

Bűvös négyzet 

megoldása. 

 

Művelet 

megfogalmazása 

képről, művelet 

megjelenítése képpel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kéttagú összeg- és 

különbségalakok 

ismerete húszas 

számkörben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlottság az 

összeadás, kivonás, 

bontás, pótlás 

alkalmazásában kirakás 

segítségével, lejegyzés 

számokkal 
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kirakással. Több 

megoldás keresése. 

Számolási eljárások 

megismerése tevé-

kenységgel, 

gyakorlásuk. Analógiák 

építése a kétjegyű 

számok összeadásában 

(színes rudak, 

számegyenes 

használata). 

Fele, kétszerese. 

Szorzás, osztás 

előkészítése. 

Az önellenőrzés 

képességének alakítása 

feladatlapokkal. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Elmondott, elolvasott 

történetre, problémákra 

való emlékezés; 

szöveges feladat 

lényegileg pontos 

felidézése; emlékezést 

segítő rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

 

Esemény folytatásának 

elképzelése, a képzelt 

folytatás lejátszása. 

 

Mondatok 

szerkezetének 

panelként való 

használata, felfogása. 

Saját gondolatok 

közlése egyszerű állítá-

sok formájában; ilyen 

közlések értése. 

 

Értő-elemző olvasás 

alapozása, fejlesztése. 

Kérdés tartalmának 

megértése adott tárgyi 

szituációban és 

megfogalmazott 

problémában. 

 

A szöveges feladatok 

megoldásának 

előkészítése. 

 

 

 

Szöveges feladat 

megjelenítése 

eljátszással, tárgyi 

tevékenységgel, rajzzal. 

 

Adatok és kapcsolatok 

lejegyzése számokkal, 

jelekkel. 

 

 

Szövegből számfeladat 

alkotása – 

számfeladathoz szöveg 

alkotása. 

 

Műveletek értelmezése 

szöveg alapján. 

 

Szöveges feladatok 

megoldása modellek 

segítségével. 

 

 

Elmondott, olvasott 

történés, helyzet kép-

zeletben való követése; 

megjelenítése 

lejátszással, kirakással, 

képpel. 

 

Tevékenységről, képről 

szöveges feladat 

alkotása. Szöveges 

feladat megjelenítése 

tárgyi tevékenységgel, 

rajzzal. 

 

Adatok értelmezése, 

lényeges elemek ki-

választása, jelölése. 

Szövegről számfeladat 

alkotása. 

 

Matematikai szöveg 

alkotása adott szám-

feladathoz. 

 

Műveletek értelmezése 

szöveg alapján. 

 

Egyszerű szöveges 

feladat értelmezése 

tevékenységgel, modell 

választása. 

Szövegösszefüggés 

lejegyzése számokkal, 

művelettel. 

 

Megoldási terv 

készítése, kiszámítás. 

Válasz a feladat 

kérdésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző modellek 

ismerete. 
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Válasz 

megfogalmazása 

szóban, később írásban 

is. 

Gondolatmenet 

kiépítése. 

Manuálisan elvégzett 

tevékenység gondolati 

lépésként való 

értelmezése, 

tudatosítása. 

 

Adatokra és 

összefüggéseikre való 

együttes emlékezés 

rajzok, ábrák alapján. 

 

Állítások megítélése 

igazságértékük szerint; 

nyitott mondatok 

lezárása 

behelyettesítéssel, 

megoldásuk. 

Fordított szövegezésű 

feladatok megoldása. 

 

Egyszerű nyitott 

mondatok megoldása. 

A szöveges feladat 

megoldási algorit-

musának megismerése, 

alkalmazása. 

Szituáció, változás, 

szöveges feladat, ér-

telmezése lejátszással, 

kirakással egysze-

rűsített rajzzal, 

átfogalmazással; adatok 

felfogása, 

lényegtelenek 

elhagyása, lényegesek 

kiemelése, rögzítése, 

kapcsolatuk feltárása, 

szerepük értése; 

adatokra és 

összefüggéseikre 

vonatkozó jelölések 

használata, értése; 

folyamat fordított le-

játszása; az időbeliség 

megértése. 

 

Nyitott mondatok 

lezárása igazzá, hamis-

sá tevéssel. 

Egyszerűbb esetekben 

teljes megoldásra 

törekvés. 

 

 

 

 

 

Állítások 

igazságtartalmának 

eldöntése. 

 

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Összefüggés felismerő 

képesség fejlesztése. 

Rendezőképesség 

fejlesztése. 

Változások, 

periodikusság, ritmus 

megfigyelése, 

felismerése, értelme-

zése, sorba rendezése. 

 

Számok, mennyiségek 

közötti elemi 

kapcsolatok 

felismerése, 

megjelenítése, 

általánosítás, az 

összefüggések 

Függvényre vezető 

szöveges feladatok 

megoldása egyszerű 

esetekben. 

 

 

 

 

 

Számsorozatok 

folytatása, kiegészítése 

adott vagy felismert 

szabály alapján. 

Szabályjátékok, 

gépjátékok. 

 

Tárgysorozat képzése, 

ismétlődések, tu-

lajdonságok 

megfigyelése. 

 

Kapcsolatban levő 

elemek (tárgyak, sze-

mélyek, hangok, 

szavak, számok) össze-

keresése, párosítása 

egyszerű esetekben. 

 

Számok, mennyiségek 

közötti kapcsolatok 

jelölése nyíllal. Számok 

táblázatba rendezése, 

Egyszerű sorozat 

képzése kirakással, 

rajzzal. 

 

 

Növekvő és csökkenő 

számsorozatok felisme-

rése, képzése adott sza-

bály alapján. 

 

 

Összetartozó elempárok 

keresése egyszerű 

esetekben. 
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megfogalmazása, 

szabály keresése. 

 

A kreatív gondolkodás 

fejlesztése: többféle 

megoldási mód 

keresése, a különböző 

megoldások 

összevetése.  

 

szabályjátékok 

(gépjátékok). 

Egyszerűbb 

összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

 

A változások 

megfigyelése, felismert 

szabályok követése, 

ismétlődések, ritmus 

értelmezése mozgással, 

hanggal, szóval,  

számmal. 

Játék a logikai lapokkal 

(egy vagy két tu-

lajdonságban 

különböző sorozatok 

folytatása), színezős 

feladatok. 

Játékos 

feladatmegoldás 

önállóan, párban, 

csoportban. 

 

Sorozatok folytatása 

megadott, választott, 

felismert szabály 

alapján. 

Növekvő és csökkenő 

számsorozatok képzése. 

A képzés szabályának 

megfogalmazása két 

irányból. 

 

Szabályjáték 

szabályának 

megfogalmazása, 

felírása többféleképpen. 

Sorozatok kiegészítése. 

Szabályosság 

vizsgálata. 

 

 

 

 

 

Sorozatok szabályának 

felismerése. 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS, TESTEK, SÍKIDOMOK 

(EGYSZERŰ) TRANSZFORMÁCIÓK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
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Térszemlélet alapozása. 

 

Térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

 

 

Mozgási memória 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, 

irányok, 

irányváltoztatások. 

 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; 

tudatosított 

tájékozódási pontok 

szerint; a tájékozódást 

segítő viszonyok 

megismerése (pl. 

mellett, alatt fölött, 

között, előtt, mögött). 

 

Tájékozódás a tanuló 

saját mozgó, forgó 

testének aktuális 

helyzetéhez képest (pl. 

a bal, jobb szavak 

megjegyzése a gyerek 

testi dominanciája 

szerint, illetve 

dominancia hiányában 

saját testi jelhez 

kötötten). 

 

Tájékozódás (pl. az 

osztályban, iskolában, 

iskola környékén) 

nagytesti mozgással; 

mozgássor megismét-

lése. 

 

Tájékozódás a síkban 

(pl. tájékozódás a 

füzetben, könyvben; 

tájékozódás a síkban 

ábrázolt térben; tájéko-

zódás szavakban 

megfogalmazott 

információk szerint). 

Játékos 

helymeghatározás 

(babák, macik 

elhelyezése különböző 

berendezési tárgyakhoz 

viszonyítva). 

 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk: 

apró tárgyak, korongok, 

pálcikák, rudak rakos-

gatása, ceruza, füzet, 

négyzethálós lap, 

vonalzó használata stb. 

Viszonyítások: előtte, 

mögötte, fölötte, alatta, 

jobbra, balra stb. 

kifejezések értel-

mezése. 

 

Játékos 

feladatmegoldás 

önállóan, párban, 

csoportban. 

Tűz-víz játék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helymeghatározás a 

tanult kifejezések 

alkalmazásával (pl. 

alatt, fölött, mellett). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térbeli és síkbeli 

alakzatok azonosítása 

és megkülönböztetése 

néhány megfigyelt 

geometriai tulajdonság 

alapján. 

Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, azono-

sítás, 

megkülönböztetés; 

sorba rendezés 

különféle tulajdonságok 

szerint a különféle 

érzékszervek tudatos 

működtetésével; a 

figyelem terjedelmének 

Geometriai 

tulajdonságok felisme-

rése, viszonyítások, 

összehasonlítások. 

 

Egyszerű geometriai 

formák megnevezése, 

hasonló formák 

felismerése (négyzet, 

kör, háromszög). 

 

Testek építése modell 

alapján. 

Tárgyak válogatása 

geometriai tulajdon-

ságok alapján – 

csoportban 

Párkérő játék. 

 

Kirakások, építések 

színes rudakkal máso-

lással modell, ábra 

alapján feltételek 

szerint. 

Kör, négyszög, 

háromszög 

megkülönböztetése. 
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és tartósságának 

növelése. 

Közös tulajdonságok 

felismerése; tu-

lajdonság tagadása, 

mint szintén közös 

jellemző. 

 

Síkidomok előállítása 

tevékenységgel. 

Alakzatok néhány 

megfigyelt tulaj-

donsága. 

 

Statikus helyzetek, 

képek, tárgyak megfi-

gyelése. 

 

Sík-és térbeli alakzatok 

szétválogatása tu-

lajdonságok alapján. 

Háromszögek, 

négyszögek alkotása 

kirakással, nyírással, 

rajzolással. 

 

Játékos 

tapasztalatszerzés 

síktükörrel. Tükrözések 

mozgással, tükörkép 

előállítása, 

megfigyelése tükörrel. 

 

Tapasztalatszerzés a 

logikai lapok 

segítségével. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Tájékozódás a világ 

mennyiségi viszonyai 

között. 

 

Mennyiségek 

fogalmának alapozása. 

 

A mennyiségi 

jellemzők kifejezése 

számokkal; a számok 

értelmezése a valóság 

mennyiségeivel. 

Becslés, mérés. 

 

A múlt, jelen, jövő 

megértése adott 

időpillanatban (pl. 

előbb, ezután). 

 

A múlt, jelen, jövő, 

mint folytonosan 

változó fogalmak, 

például az előtte, utána 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok, jelenségek, 

összességek 

összehasonlítása 

mennyiségi 

tulajdonságaik 

(magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő). 

 

Mérés alkalmilag 

választott mérő-

eszközökkel. 

 

Mérőeszközök 

megismerése. 

 

Mérés szabvány 

egységekkel. 

A méter, kilogramm, 

liter, hét, nap, óra 

megismerése. 

 

Mérési eljárások: 

kirakás, különböző 

mennyiségek mérése 

azonos mértékegy-

séggel, azonos 

mennyiségek mérése 

különböző 

mértékegységekkel. 

 

Összehasonlítások, 

összemérések a gya-

korlatban (pl. 

magasabb, 

alacsonyabb, hosszabb, 

rövidebb…) páros, 

csoportos munkával. 

 

Mérés alkalmilag 

választott mértékegysé-

gekkel (színes 

rudakkal…) Játékos 

időmérések, pl. 

mondókákkal. 

Összehasonlítás, mérés 

gyakorlati 

tevékenységgel, az 

eredmény 

megfogalmazása a 

tanult kifejezésekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A m, kg, l egységek 

használata szám és egy-

szerű szöveges 

feladatokban. 
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(korábban, később) 

viszonyok megértése,  

 

Összefüggések, 

kapcsolatok felisme-

résének fejlesztése. 

Kapcsolatok 

felismerése mennyisé-

gek, mértékegységek és 

mérőszámok között. 

 

 

Időpont és időtartam. 

Azonos mennyiségek 

mérése különböző 

mértékegységekkel. 

 

A szabványegységek 

használata számfela-

datokban, alkalmazásuk 

egyszerű szöveges 

feladatokban. 

 

Időpont és időtartam 

tapasztalati úton történő 

megkülönböztetése. 

A hét, nap, óra 

időtartamok helyes 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A valószínűségi és a 

statisztikai szemlélet 

alapozása. 

 

A logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Kifejezőképesség 

fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

Adatok gyűjtése, 

ábrázolása. 

 

Oszlopdiagram építése 

(tárgyi tevékenység 

formájában). 

Sejtések 

megfogalmazása, 

tapasztalatok 

összevetése sejtésekkel, 

megállapítások 

megfogalmazása. 

Események, 

ismétlődések játékos 

tevékenység során 

„biztos”, „lehetséges, 

de nem biztos”, 

„lehetetlen” érzékelése 

találgatással, 

próbálgatással. 
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2. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 185 – heti óraszám: 5 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 89 óra 

Sorozatok, függvények 18 óra 

Geometria, mérés 21 óra 

Valószínűség, statisztika 12 óra 

Diagnosztizáló mérés, tudáspróba   8 óra 

A fennmaradó órakeret a pedagógus belátása 

szerint, a tanulócsoport képesség szintjének 

megfelelően szabadon felhasználható. 

37 óra 

 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet 

rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek fejlesztése az egyes témakörökbe 

beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. Erre összesen 10 

órát tervezünk. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei a második osztályban 

 

 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A második 

évfolyamon különösen döntő fontosságú a tapasztalatszerzés, ezen belül a megfigyelés, 

ennek kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd 

általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 100-as számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. Sorozatok folytatása adott 

vagy felismert szabály alapján, a bontás, összeadás, kivonás, pótlás fogalmának 

elmélyítése 100-as számkörben. 

 A szorzó és a bennfoglaló táblák megismerése, összefüggések felismerése, 

alkalmazása. 

 Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus alapján. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság 

továbbfejlesztése. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 100-as számkörben, mérések alkalmilag választott és 

szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. 

 Kombinatorikai és valószínűségi játékok. 

 A matematikai szaknyelv tudatos bevezetése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Az érzékelés 

pontosságának fejlesz-

tése. 

A figyelem fejlesztése. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, megkü-

lönböztetés, lényegi 

tulajdonságok kie-

melése. 

Rendezés a 

tulajdonságok alapján: 

sorba rendezés, 

osztályozás. 

 

Tárgyak, személyek, 

szavak, síkidomok, 

testek, számok (100-as 

számkörben) 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

összehasonlítása, 

halmazba rendezése. 

Tárgyak, síkidomok, 

testek, számok 

felhasználásával 

sorozatalkotások, sorba 

rendezések, osztályo-

zás. 

Tárgyak, személyek, 

szavak, síkidomok, 

testek, számok (100-as 

számkörben) 

szétválogatása, a részek 

jellemzése állításokkal. 

Kétfelé válogatások – a 

két rész jellemzése 

tulajdonsággal és 

tagadásával. 

 

Játék a logikai 

lapokkal, színes 

rudakkal, barkohbák, 

kakukktojás-keresés. 

A továbbhaladás 

feltételei az egyes 

témakörökben jelennek 

meg. 

Észlelés pontosságának 

fejlesztése. 

 

A logikai gondolkodás 

fejlesztése. 

Állítások megítélése 

igazságértékük szerint; 

nyitott mondatok 

lezárása 

behelyettesítéssel és 

kvantorokkal; 

megoldásuk. 

Elmondott 

gondolatmenet 

követése. 

Állítások 

igazságtartalmának el-

döntése. 

Igaz, hamis állítások, 

nyitott mondatok 

lezárása kis alaphalmaz 

minden elemének 

behelyettesítésével, 

kvantorokkal 

(„minden”, „van 

olyan”). 

Állítások, kérdések 

megértésének igazolása 

rajzzal, művelettel, 

szöveggel. 

Állítások 

igazságértékének 

megítélése. 

 

A kombinatorikus 

gondolkodás alapozása, 

fejlesztése. 

 Kombinatorikus 

játékok, alkotások, 

feladatok (babák 

öltöztetése, zászlók 

színezése, építések 

térben, síkban, szavak 

alkotása megadott 

betűkből, 

számalkotások 

számkártyákból, 

gyöngyfűzés, 

pénzhasználat 

(Hányféleképpen 

fizetheted ki?). 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 100-AS SZÁMKÖRBEN 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A természetes szám 

fogalmának 

továbbépítése: a 

természetes szám 

fogalma a 100-as 

számkörben. 

 

A valóság és a 

matematika  

elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

 

A mennyiségi 

jellemzők kifejezése 

számokkal. 

 

Absztrakció. 

 

Becslőképesség 

fejlesztése. 

 

 

Számrendszeres 

gondolkodás alapozása. 

 

Algoritmikus 

gondolkodás alakítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű matematikai 

szakszavak és jelölések 

bevezetése a fogalmak 

megnevezésére. 

Természetes számok a 

100-as számkörben. 

 

Gyakorlati 

tevékenységre épülő, az 

életkornak megfelelő 

számfogalom 

kialakítása, használata. 

 

Becslés. 

 

A természetes számok 

értelmezése a valóság 

mennyiségeivel; 

a természetes szám 

modellként való 

kezelése, (mérőszám, 

darabszám, sorszám, 

értékmérő). 

 

Számok írása, olvasása. 

 

A számok jele 100-ig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számok 

tulajdonságainak, 

kapcsolatainak 

megismerése, páros, 

páratlan, számok 

nagysága, számszom-

szédok (egyes, tízes). 

Számok helye a 

számegyenesen. 

A számfogalom 

kiépítése 100-as 

számkörben. 

 

Számhalmazok 

képzése. 

 

Számlálás egyesével, 

kettesével, hármasával, 

négyesével, ötösével … 

tízesével növekvő, 

csökkenő sorrendben. 

 

Hosszúságmérés, 

tömegmérés, 

űrtartalom, idő mérése 

alkalmi egységekkel és 

szabványegységekkel 

(m, dm, cm, kg, dkg, l, 

dl, év, hónap, hét, nap, 

óra, perc) − páros 

munkában. 

 

Csoportosítások 

(kettesével, hármasával, 

négyesével…), 

leltárkészítés, 

pénzváltás. 

 

 

Játék a számkártyákkal, 

játékpénzzel, színes 

rudakkal különféle 

munkaformákban: 

párokban, 

csoportokban. 

 

Számok bontása tízesek 

és egyesek összegére. 

Algoritmusok 

megfigyelése és 

követése a tízes 

számrendszerben. 

 

 

Római számok írása, 

olvasása az I, V, X 

jelek segítségével. 

Számfogalom a 100-as 

számkörben; biztos 

számlálás. 

 

Halmazok 

összehasonlítása, meg- 

és leszámlálások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számok írása, olvasása 

100-as számkörben. 

 

Tájékozottság a tízes 

számrendszerben. 

 

Az egyes, tízes 

fogalmának ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páros és páratlan 

számok felismerése. 

 

 

A számok szomszédai-

nak ismerete. 

Adott szám jellemzése 

tulajdonságaival.  

A számok közötti 

kapcsolatok 

felismerése. 

Számok helye a 

számegyenesen, 

nagyság szerinti 

sorrendjük. 
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Számok közelítő helye 

a többféle beosztású 

számegyenesen. 

 

 

Páros, páratlan számok. 

 

 

 

 

Viszonyítások, 

rendezések, számok he-

lyének megkeresése 

számegyenesen. 

 

Számok közelítő helye 

a többféle beosztású 

számegyenesen. 

Számok leolvasása 

bontott alakú kirakásról, 

képről – összeg- és 

különbségalakról 

képalkotás, kirakás − 

csoportos munkában. 

 

Számképzés adott 

számokkal, adott fel-

tételekkel – páros 

munkában. 

 

Számtulajdonságok 

vizsgálata, gyakorlása 

barkohba-játékkal. 

Sorozatalkotások. 

 

 

Több, kevesebb, 

ugyanannyi, 

fogalmának használata 

– igaz-hamis állítások 

megfogalmazása 

számokról – játékos 

feladatok, csoportos 

munka. 

 

Kitekintés 1000-ig. 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Algoritmikus 

gondolkodás 

fejlesztése. 

Analógiás gondolkodás 

fejlesztése. 

 

A műveletfogalom 

mélyítése. 

Műveletek tárgyi 

megjelenítése. 

Az összeadás és 

kivonás  

értelmezése 

tevékenységgel, rajzzal 

és szöveges feladattal a 

100-as számkörben. 

 

Az összeadás és a 

kivonás kapcsolata. 

 

Összeadás, kivonás 

értelmezésének 

kiterjesztése a százas 

számkörre. 

Analógiák kiépítése 

pénzzel, színes 

rudakkal, 

számegyenesen. 

 

Alapműveletek 

(összeadás, kivonás, 

szorzás, részekre 

osztás, bennfoglalás, 

maradékos osztás) 

értelmezése kirakással. 

Műveletek megoldása 

szóban. 
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Műveleti jelek; számok 

összetett alakjainak 

használata. 

 

Kreativitás fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A műveletfogalom 

kiterjesztése. 

 

 

 

Matematikai modellek 

megértése; átkódolás 

más modellbe. 

 

Adott modellhez 

számfeladat, probléma 

megfogalmazása. 

Egyedi tapasztalatok, 

modellek; általánosítás. 

Jelek szerepe, alkotása, 

használata  

(, :, /). 

 

A becslési képesség 

alapozása, fejlesztése. 

 

Ismeretek tudatos 

memorizálása, feli-

dézése;  

a megtanulást segítő 

eszközök megismerése. 

 

Ismeretek 

megtanulásához 

összefüggések 

felhasználása. 

 

Algoritmusok, 

analógiák megismerése, 

alkalmazása a 

műveletvégzések során. 

Az összeadás műveleti 

tulajdonságai: a tagok 

felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága, 

összefüggés a tagok 

növelése, csökkentése 

és az összeg változása 

között. 

Az összeadás és a 

kivonás kapcsolata: 

pótlás, hiányos kivonás, 

zárójel használata 

(összeg, különbség 

elvétele). 

 
 

 

 

 

Szorzó-és bennfoglaló 

táblák felépítése 100-as 

számkörben 

(„kis egyszeregy”). 

 

A bennfoglalás és a 

részekre osztás 

megkülönböztetése 

szöveggel adott 

feladatokhoz 

kapcsolódóan. 

 

Szorzás műveletnél a 

szorzótényezők 

felcserélhetősége. 

A maradékos osztás 

értelmezése. 

 

Műveleti sorrend; a 

zárójel bevezetése. 

 

 

Sorozatalkotások 

tízesével (növekvő és 

csökkenő) 

Algoritmusok követése 

az egyesekkel és a 

tízesekkel végzett 

műveletek körében. 

 

Az összeadás, kivonás 

gyakorlása golyós 

számológéppel, 

számtáblázatokkal. – 

párban.  

Bűvös négyzetek, 

szöveges feladatok, 

láncszámolás – 

csoportmunka. 

 

Számolj ügyesen! – 

játékos feladatmegol-

dások a tagok 

felcserélésének, csopor-

tosíthatóságának 

gyakorlására. 

 

Szorzás bevezetése az 

egyenlő tagok 

összeadásával, 

számlálás kettesével, 

ötösével, tízesével. 

Szorzás, osztás, 

értelmezése a százas 

számkörben. 

Szorzótáblákról 

összefüggések leolva-

sása. 

Részekre osztás, 

bennfoglalás kirakással, 

jelölés bevezetése 

(részekre osztás 15/5, 

bennfoglalás 15:3). 

 

Maradékos osztás 

kirakással, maradék 

jelölése. 

Számok válogatása 

maradékosztályok 

szerint. 

Művelet 

megfogalmazása 

képről, megjelenítése 

képpel, kirakással. 

Több megoldás 

keresése. 

 

 

 

A kis egyszeregy 

biztonságos ismerete. 

 

 

A számok közötti 

kapcsolatok 

műveletekkel történő 

megjelenítése. 

A műveletek közötti 

kapcsolatok felisme-

rése, kifejezése szóban. 

Tagok 

felcserélhetőségének, 

csoportosíthatóságának 

felhasználása számolási 

feladatokban. 

Fordított műveletek 

alkalmazása. 
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Konkrét matematikai 

modellek (pl. 

műveletek, nyitott 

mondat) megértése, 

értelmezése. 

 

Önellenőrzés, az 

eredményért való fe-

lelősségvállalás. 

Játékos 

feladatmegoldás 

önállóan, párban, 

csoportban: bűvös 

négyzetek, szám-

rejtvények, tréfás 

feladatok, számpira-

misok stb. 

 

Műveletek közti 

kapcsolatok 

felfedezése, 

felhasználása számolási 

feladatokban  

(pl. különféle 

számalakok, állítások; 

műveleti tulajdonságok; 

számolás műveleti 

tulajdonságok és 

kapcsolatok alapján, 

analógiák segítségével). 

Műveletek sorrendje. 

A tényezők 

felcserélhetőségének 

értelmezése, leolvasása 

tárgyi tevékenységről. 

A zárójel használatának 

bevezetése. 

Szorzás és osztás 

kapcsolata. 

Összeg és különbség 

szorzása, zárójel 

használata – szöveges 

feladatokhoz kap-

csolva. 

Háromtagú összegek 

kiszámítása. 

Műveletek alkotása 

számhalmazokból adott 

műveleti jelekkel − 

játékosan csoportban. 

Kéttényezős szorzatok 

kiszámítása a kis 

egyszeregyen kívüli 

esetekben is − 

sorozatalkotásokkal. 

Az önellenőrzés 

képességének alakítása. 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott 

tevékenységformák 

A fejlesztés várható 

eredménye 
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Módszertani 

javaslatok 
Kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

Értő-elemző olvasás 

alapozása, fejlesztése. 

 

Emlékezet, képzelet 

fejlesztése. 

Problémamegoldó 

képesség fejlesztése. 

Analizálás-

szintetizálás. 

Modellezés. 

Kreativitás. 

Algoritmus használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absztrahálás. 

Tudatosítás. 

Metakogníció. 

 

 

 

 

Egyszerű és összetett 

szöveges feladatok 

megoldása modellek 

segítségével: sorozatok, 

táblázatok, rajzok, 

grafikonok. 

 

 

Fordított szövegezésű 

feladatok megoldása. 

 

A szöveges feladat 

megoldási 

algoritmusának 

megismerése, 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmondott, olvasott 

történés, helyzet 

képzeletben való 

követése; megjelenítése 

lejátszással, kirakással, 

képpel. Elmondott, 

elolvasott történetre, 

problémákra való 

emlékezés; szöveges 

feladat lényegileg 

pontos felidézése; 

emlékezést segítő 

rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Esemény folytatásának 

elképzelése, a képzelt 

folytatás lejátszása. 

 

Tevékenységről, képről 

szöveges feladat 

alkotása. Szöveges 

feladat megjelenítése 

tárgyi tevékenységgel, 

rajzzal. 

 

Adatok értelmezése, 

lényeges elemek 

kiválasztása, jelölése. 

Szövegről számfeladat 

alkotása. 

 

Matematikai szöveg 

alkotása adott 

számfeladathoz. 

 

Műveletek értelmezése 

szöveg alapján. 

 

A szöveges feladat 

megoldási 

algoritmusának 

megismerése, 

alkalmazása. 

 

Szituáció, változás, 

szöveges feladat 

értelmezése 

lejátszással, kirakással 

egyszerűsített rajzzal, 

átfogalmazással; adatok 

felfogása, 

lényegtelenek 

elhagyása, lényegesek 

 

 

 

 

 

Egyszerű szöveges 

feladat értelmezése 

tevékenységgel; modell 

választása. 

Szövegösszefüggés 

lejegyzése számokkal, 

művelettel. 

 

Szöveges feladatok 

megoldási algoritmusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveges feladatok 

önálló megoldása: 

feladatterv készítése, 

kiszámítás, válaszadás 

a kérdésre 
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Logikai gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Mondatok 

szerkezetének 

panelként való 

használata, felfogása. 

Saját gondolatok 

közlése egyszerű 

állítások formájában; 

ilyen közlések értése. 

 

 

Manuálisan elvégzett 

tevékenység gondolati 

lépésként való 

értelmezése, 

tudatosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások megítélése 

igazságértékük szerint; 

nyitott mondatok le-

zárása 

behelyettesítéssel, 

megoldásuk 

próbálgatással. 

 

 

 

kiemelése, rögzítése, 

kapcsolatuk feltárása, 

szerepük értése; 

adatokra és 

összefüggéseikre vo-

natkozó jelölések 

használata, értése; fo-

lyamat fordított 

lejátszása; az időbeliség 

megértése. 

 

Feladatmegoldás 

önállóan, párban, cso-

portban: 

nyitott mondatok (egy- 

és kétváltozós) 

megoldása 

próbálgatással, eszköz 

segítségével, 

tervszerűen. 

A megoldás lépéseinek 

visszaidézése. 

Egyszerűbb esetekben 

teljes megoldásra 

törekvés. 

Egyenes és fordított 

szövegezésű feladatok 

megoldása. 

 

Egyszerű nyitott 

mondatok megoldása. 

 

Nyitott mondatról, 

műveletről szöveg 

készítése. 

 

Tréfás szöveges 

feladatok. 

Gondolkodtató 

feladatok. 

Műveletek értelmezése 

szöveg alapján. 

Becslés, megoldás, 

válaszadás szóban és 

írásban. 

A megoldás lépéseinek 

visszaidézése. 

Ugyanannak a 

feladatnak többféle 

művelettel történő 

megoldása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítások 

megfogalmazása 

tevékenységről, rajzról. 

Állítások igazságának 

megítélése. 

Nyitott mondat 

kiegészítése – igazzá 

tevés. 

Nyitott mondat 

készítése ábráról. 
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SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Összefüggés-felismerő 

képesség fejlesztése. 

Rendezés. 

 

 

 

Az „összefüggés” 

megalkotása a sorozat 

elemei közti kapcsolat 

általánosításaként; 

ellenőrzése. 

 

Többféle megoldási 

mód keresése, az 

alternatív megoldások 

összevetése – a 

kreativitás fejlesztése. 

 

 

Megfigyelésben, 

mérésben, szám-

lálásban, számolásban 

gyűjtött adatok, elemek 

sorozatba rendezése; a 

keletkező sorozat 

tulajdonságai 

szabályosságának 

vizsgálata (például 

periodikus sorozatok, 

számtani sorozat). 

 

Egyszerű tapasztalati 

függvények. 

 

Számsorozatok 

folytatása, kiegészítése 

adott vagy felismert 

szabály alapján. 

Szabályjátékok, 

gépjátékok. 

 

 

Függvényre vezető 

egyszerű szöveges 

feladatok megoldása. 

 

Tárgy-, rajz- és 

jelsorozatok 

kiegészítése, folytatása 

adott vagy felismert 

összefüggés szerint. 

 

Számok, mennyiségek 

közötti kapcsolatok 

jelölése nyíllal. 

 

 

Egyszerűbb 

összefüggések, 

szabályszerűségek 

felismerése. 

 

Játékos 

feladatmegoldás 

önállóan, párban, 

csoportban: a 

változások 

megfigyelése, felismert 

szabályok követése. 

Sorozatok folytatása 

megadott, választott, 

felismert szabály 

alapján. 

 

Sorozatok kiegészítése. 

Szabályosság 

vizsgálata. 

 

Számsorozatok képzése 

növekvő-csökkenő 

sorrendben. 

 

Összefüggések keresése 

adatok között, 

táblázatba rendezés. 

Adott szabályú sorozat 

folytatása. 

Sorozatok képzése. 
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Gépjátékok: 

számpárok, 

számhármasok közötti 

kapcsolatok 

megállapítása, 

(szabályjátékok) 

szabályuknak felírása 

többféleképpen. 
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GEOMETRIA, MÉRÉS TESTEK, SÍKIDOMOK (EGYSZERŰ) 

TRANSZFORMÁCIÓK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Térszemlélet 

fejlesztése. 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint; 

saját helyzethez 

viszonyítva térben és 

síkban. 

Mozgási memória 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás); 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

sorba rendezés kü-

lönféle tulajdonságok 

szerint a különféle 

érzékszervek tudatos 

működtetésével;  

a figyelem 

terjedelmének és 

tartósságának növelése. 

 

Közös tulajdonságok 

felismerése; tulaj-

donság tagadása mint 

szintén közös jellemző. 

Tájékozódás, 

helymeghatározás, 

irányok, 

irányváltoztatások. 

Tájékozódás a tanuló 

saját mozgó, forgó 

testének aktuális 

helyzetéhez képest. 

 

Tájékozódás nagytesti 

mozgással; mozgássor 

megismétlése. 

 

Tájékozódás a síkban. 

 

Testek és síkidomok 

geometriai 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

 

Geometriai 

tulajdonságok felisme-

rése, viszonyítások, 

összehasonlítások. 

 

Testek építése modell 

alapján 

Téglatest, kocka – élek, 

csúcsok, lapok 

felismerése. 

Síkidomok előállítása 

tevékenységgel. 

 

Sokszögek néhány 

megfigyelt 

tulajdonsága. 

Téglalap, négyzet. 

Tükrözés, tükörkép 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

Tudatosított 

tájékozódási pontok 

szerint; a tájékozódást 

segítő viszonyok 

használata (pl. mellett, 

alatt fölött, között, 

előtt, mögött). 

 

Megkezdett minta 

folytatása színezéssel. 

 

 

 

 

 

Testek válogatása, 

osztályozása megadott 

és választott szempont 

szerint. 

 

 

Játékos 

feladatmegoldás 

önállóan, párban, 

csoportban: sík- és 

térbeli alakzatok 

szétválogatása 

tulajdonságok alapján; 

testek másolása 

modellről; építés 

különféle helyzetben; 

tükörkép építése 

egyszerű esetekben. 

Síkidomok másolása, 

előállítása megadott 

feltételek szerint, 

kirakás, befedés, 

másolás átlátszó 

papírral, sablonnal, 

vonalzóval. 

Tükörképek építése 

logikai lapokkal. 

Viszonyítások: előtte, 

mögötte, fölötte, alatta, 

jobbra, balra stb. 

kifejezések helyes 

használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testek létrehozása 

másolással megadott 

egyszerű feltétel 

szerint. 

Síkidomok létrehozása 

másolással, megadott 

egyszerű feltétel 

szerint. 

 

Csoportosítás, 

válogatás tulajdonságok 

szerint. 
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GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Mennyiségek 

fogalmának alapozása, 

fejlesztése. 

 

A mennyiségi 

jellemzők kifejezése 

számokkal; a számok 

értelmezése a valóság 

mennyiségeivel. 

Becslési képesség 

fejlesztése. 

 

Tájékozódás az időben. 

A múlt, jelen, jövő, 

mint folytonosan 

változó fogalmak, 

például az előtte, utána 

(korábban, később) 

viszonyok megértése. 

 

Az érzékelés, észlelés 

pontosságának 

fejlesztése. 

 

 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok, jelenségek, 

összességek összeha-

sonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik 

(hosszúság, űrtartalom, 

tömeg, idő) alapján. 

 

 

Mérés alkalmilag 

választott és szabvány 

egységekkel (m, dm, 

cm, kg, dkg, l, dl, óra, 

perc, nap, hét, hónap, 

év). 

 

Időpont és időtartam 

megkülönböztetése. 

Mérési eljárások: 

kirakás, különböző 

mennyiségek mérése 

azonos mértékegy-

séggel, azonos 

mennyiségek mérése 

különböző 

mértékegységekkel. 

 

 

A m, dm, cm, kg, dkg, 

l, dl, óra, perc, nap, 

hét, hónap, év 

egységek használata 

szám és egyszerű 

szöveges feladatokban. 

 

Időpont és időtartam 

tapasztalati úton 

történő 

megkülönböztetése. 

 

Gyakorlati mérések a 

tanult egységekkel. 

A tanult 

szabványmértékegységek 

ismerete; használata. 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A valószínűségi és a 

statisztikai szemlélet 

alapozása. 

 

Kombinatorikus 

képességek fejlesztése. 

 

Kifejezőképesség 

fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

 

 

Adatok gyűjtése, 

lejegyzése, ábrázolása. 

Adatokról 

megállapítások 

leolvasása. 

 

 

 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek 

megfigyelése. 

Adatok ábrázolása 

táblázat, grafikon, 

oszlopdiagram 

segítségével (tárgyi 

tevékenység 

formájában). 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek szám- és 

betűkártyákkal, 

dobókockákkal, színes 

golyókkal stb. 

Sejtések 

megfogalmazása, 

tapasztalatok 

összevetése sejtésekkel, 

Adatok leolvasása 

 

 

 

Sejtések 

megfogalmazása 

 

 

 

 

 

Kísérletek a biztos, 

lehetséges, lehetetlen 

esetekre 
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megállapítások 

megfogalmazása. 

 

Események, 

ismétlődések játékos 

tevékenység során 

„biztos”, „lehetséges, 

de nem biztos”, 

„lehetetlen” érzékelése 

találgatással, 

próbálgatással. 

 

Példák gyűjtése a 

mindennapi életben 

előforduló véletlen, 

lehetséges események 

előfordulásáról. 

Az elképzelés és a 

valóság összevetése. 

Könyvajánlás, 

búvárkodásra 

ösztönzés, adatok 

gyűjtése megadott 

szempontok szerint. 
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3–4. ÉVFOLYAM 

 

A kezdőszakasz tanterve 
 

 

Évfolyam 3. 4. 
Heti óraszám 4 4 
Éves óraszám 148 148 

 

A matematika műveltségterületen a 4. évfolyam végére kialakítandó 

kulcskompetenciák: 

 Számolási készség: biztos számolási tudás, mennyiségi következtetés, becslés, 

mértékváltás. 

 Tájékozódás térben és időben. 

 Gondolkodási alapképességek: rendszerező képesség, kombinatív képesség, induktív 

és deduktív következtetés. 

 Kommunikációs képességek: szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás, 

reláció−szókincs, saját gondolatok közlése, érveken alapuló vitakészség. 

 Problémamegoldó gondolkodás: problémaérzékenység, problémakezelés és -

megoldás, modellezés, analógiás gondolkodás, kreativitás. 

 A matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. 

 Tanulási képességek: tapasztalatszerzés, figyelem, észlelés, emlékezet,  

 A munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek: pontosság, rendszeresség, 

megbízhatóság, ellenőrzése, együttműködés, önállóság. 
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3. ÉVFOLYAM 
 

Éves óraszám: 148 – heti óraszám: 4 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 87 óra 

Sorozatok, függvények 18 óra 

Geometria, mérés 25 óra 

Valószínűség, statisztika 18 óra 

 
A matematika tanítását spirális szerkezetű tananyag-feldolgozás jellemzi. 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet rugalmasan 

alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek, a kulcskompetenciák fejlesztése az egyes témakörökbe 

beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei harmadik osztályban 
 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A megfigyelés 

kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd általánosan is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom 1000-es számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. A tanult műveletek fogalmának 

elmélyítése 1000-es számkörben. 

 Írásbeli összeadás és kivonás 1000-es számkörben. 

 Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval 1000-es számkörben. 

 Összefüggések felismerése, alkalmazása – szabályjátékok, sorozatok, nyitott mondatok. 

 Szöveges feladatok megoldása. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság 

továbbfejlesztése. 

 Kerület mérése, számítása. 

 A területmérés alapozása − parkettázás. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 1000-es számkörben, mérések alkalmi és 

szabványegységekkel. Gyakorlottság kialakítása tényleges mérésekben. 

 Kombinatorikai és a valószínűségi játékok. 

 A matematikai szaknyelv tudatos alapozása, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A halmazszemlélet 

kialakítása.  

Az érzékelés 

pontosságának 

fejlesztése. Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése (analizálás): 

összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés, 

osztályokba sorolás, 

sorba rendezés különféle 

tulajdonságok szerint. 

A figyelem 

terjedelmének és tartós-

ságának növelése. 

Osztott figyelem 

fejlesztése. 

Közös tulajdonságok 

felismerése, tulajdonság 

tagadása mint szintén 

közös jellemző. 

Természetes számok, 

alakzatok, törtszámok. 

Halmazábrázolás. 

Tárgyak, alakzatok, 

számkártyák válogatása, 

osztályozása páros, 

illetve csoport-

munkában. 

Halmazok alkotása két 

szempontú osztályozás 

szerint, előállítás 

gumigyűrűvel, fonallal. 

Halmazok 

kapcsolatainak 

megfigyelése: van közös 

elemük, nincs közös 

elemük. 

Kakukktojás-játék. 

Játék a logikai 

készlettel: a 

„mindegyik”, „van 

olyan”, „egyik sem”, 

„nem mind”, kifejezések 

használata konkrét 

tevékenységek 

kíséretében. 

A továbbhaladás 

feltételei az egyes 

témakörökben 

konkretizálódnak. 

Észlelés pontosságának 

fejlesztése. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, megkü-

lönböztetés fejlesztése. 

 

Alakzatok, természetes 

számok. 

Állítások, kérdések 

megfogalmazása képről, 

helyzetről, történésről.  

Állítások megítélése 

igazságértékük szerint. 

 

Kombinatív 

gondolkodás fejlesztése. 

 Babaöltöztetés, 

zászlószínezés. 

Számképzés 

dobókockákkal, 

számkártyákkal. 

 

 

SZÁMTAN-ALGEBRA. SZÁMFOGALOM 1000-ES SZÁMKÖRBEN 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Gyakorlati 

tevékenységre épülő, az 

életkornak megfelelő 

számfogalom 

használata. 

Megfigyelőképesség, 

becslőképesség 

Természetes számok 

1000-es számkörben. 

A természetes szám, 

mint halmazok 

számossága és mint 

mérőszám. Becslések 

A 10-es számrendszer 

értelmezése, kialakítása. 

Csoportosítások 10-

esével. 

Számképzés 

kombinatorikai 

feladatokkal, játék 

Számok helyesírása, 

olvasása 1000-ig. 
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fejlesztése. 

Számrendszerek 

alkotása, 

számrendszeres 

gondolkodás a 

számfogalom 

épülésében. Biztonságos 

tájékozódás kialakítása a 

10-es számrendszerben 

és helyiérték-

rendszerben 1000-es 

számkörön belül. 

Az anyanyelv és a 

szaknyelv elvárható 

szintű alkalmazásának 

fejlesztése. 

Elnevezések, jelölések 

értése, egyszerű 

szakszavak és jelölések 

a fogalmak 

megnevezésére, a 

kifejezések pontosítása 

(pl.: számok és 

jelöléseik, műveletek 

jelölése, mérések, 

mértékegységek). 

(mennyiségek, halmazok 

számossága). 

 

 

 

Helyiérték, alaki érték, 

valódi érték. 

 

 

 

Nagyságviszonyok, 

számok helye a 

számegyenesen. 

 

Számszomszédok, 

kerekített értékek. 

számkártyákkal páros 

munkában, csoportban, 

számkártyák válogatása. 

 

Helyiérték-táblázat 

kitöltése. 

Helyiértékek és 

jelölésük: egyes (e), 

tízes (t), százas (sz), 

ezres (E).  

Számok helye a 

számegyenesen. 

 

 

Közelítő helyek 

meghatározása.  

Számok jellemzése 

tulajdonságaikkal. 

Számbarkohba. 

 

 

 

 

 

 

Számok 

nagyságrendjének és 

helyi értékének biztos 

ismerete. Számok 

képzése, helyiérték 

szerinti bontása. 

A természetes szám 

modellként való 

kezelése (különféle 

fogalmi tartalmak − 

darabszám, mérőszám 

szerint), törtszám, 

negatív szám, 

számegyenes. 

Negatív szám 

értelmezése: 

hőmérséklet. 

 

 

 

 

Törtszám értelmezése: 

egységtörtek, 

egységtörtek 

többszörösei. 

Az egységtörtek 

nagyságviszonyai. 

Pótlás egy egészre. 

 

Római számok: I, V, X, 

L, C, D, 

Hőmérséklet, -

változások 

megfigyelése, 

leolvasása, lejegyzése 

nyíljelöléssel.  

Hőmérsékletek 

leolvasása hőmérőről, 

beállítások 

hőmérőmodellen. 

Egységtörtek és 

többszöröseik előállítása 

kirakással, 

papírhajtogatással, 

színezéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETEK ÉRTELMEZÉSE, MŰVELETVÉGZÉS 
 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Tanult algoritmusok 

felidézése, használata, 

analógiák alapján való 

műveletvégzések. 

 

Számolási analógiák 

alkalmazása az 1000-es 

számkörben szóbeli 

számolások körében. 

 

A szorzótábla 

Műveletek értelmezése: 

a változás lejátszása 

saját testi mozgással, 

manipulatív úton tárgyi 

eszközökkel, 

visszafordítása saját testi 

Műveletek leolvasása 

ábráról, megjelenítése 

tevékenységgel. 
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Rugalmas gondolkodás 

fejlesztése többféle 

megoldás keresésével. 

 

A pontos feladatvégzés 

igényének fejlesztése. A 

figyelem terjedelmének 

és tartósságának 

növelése. 

kiterjesztése kétjegyű 

számokra (nagy 

egyszeregy). 

 

A négy alapművelet 

elnevezéseinek tudatos 

használata. 

 

A műveleti eljárások 

kiterjesztése az írásbeli 

műveletek körére. 

 

Műveletek leolvasása 

ábráról, megjelenítése 

tevékenységgel. 

Az alapműveletek 

eljárásainak alkalmazása 

szóban és írásban. 

 

Műveleti tulajdonságok: 

felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság. 

Összeg, különbség 

változásai. 

A helyes műveleti 

sorrend és a zá-

rójelhasználat. 

mozgással, manipulatív 

úton. 

 

Kapcsolatok leolvasása 

ábráról, rendezések, 

becslések. 

 

Bűvös négyzetek, 

számpiramisok, 

számrejtvények 

megoldása. 

 

Dobókockás játékok 

műveletvégzésre páros 

munkában. 

 

 

 

Az alapműveletek 

eljárásainak alkalmazása 

szóban és írásban. 

Becslési képesség 

fejlesztése. 

 

Az önellenőrzés 

különböző módjainak 

alkalmazása, az 

eredményért való 

felelősségvállalás. 

 

Közös munka vállalása, 

együttműködés, 

egymásra figyelés, 

egyéni felelősség és 

közös felelősség 

vállalása. 

Becslés értelmezése és 

alkalmazása: kellő 

pontosságú becslések 

számítások előtt.  

A „közelítő érték” 

fogalmának bevezetése, 

a ≈ jel megismerése, 

alkalmazása. 

 

 

 

 

Önellenőrzésre alkalmas 

feladatok  

(pl.: színezések, 

szóalkotások) megoldása 

önállóan, illetve páros 

munkában. 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Matematikai szövegértő 

és szóbeli 

kifejezőképesség 

fejlesztése: lényeg-

kiemelő képesség 

fejlesztése. 

Szavakban (pl.: 

Szöveges feladatok 

megoldása modellek 

segítségével: sorozatok, 

táblázatok, rajzok, 

grafikonok. 

 

 

Adatok lejegyzése, 

rendezése, ábrázolása. 

 

 

 

Elmondott, elolvasott 

történés, helyzet 

Szöveges feladatok 

értelmezése, adatainak 

lejegyzése, megoldási 

terv készítése. 

 

 

Szöveges feladat 
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szöveges feladatokban) 

megfogalmazott helyzet, 

történés megfigyelése, a 

figyelem irányítása, 

tartósságának növelése, 

értelmezése: lényeges és 

lényegtelen információk 

szétválasztása. 

Szavakban 

megfogalmazott 

helyzetről, történésről 

készült matematikai 

szöveg értelmezése. 

Konkrét matematikai 

modellek (nyitott 

mondat) értelmezése a 

modellnek megfelelő 

szöveges feladat 

alkotásával.  

Esemény folytatásának 

elképzelése, a képzelt 

folytatás lejátszása. 

Történés, szituáció 

elképzelése, tárgyhű 

képek és jelek alapján. 

A probléma 

megoldásának 

elképzelése, becslés, 

sejtés megfogalmazása: 

megoldás után a képzelt 

és tényleges megoldás 

összevetése. 

Elmondott, elolvasott 

történetre, problémákra 

való emlékezés, 

szöveges feladat 

lényegileg pontos 

felidézése. 

Adatokra és 

összefüggéseikre való 

együttes emlékezés. 

Megoldási algoritmusok 

megismerése, alkotása, 

alkalmazása. 

A kreativitás fejlesztése 

többféle megoldás 

keresésével. 

Szöveges feladatról 

nyitott mondat készítése, 

többféle megoldási mód 

keresése. 

 

Kapcsolatok 

felismerése, jelölése 

szöveges feladatokban. 

képzeletben való 

követése, megjelenítése 

lejátszással, kirakással, 

képpel. 

Rajz, kirakás, adatok 

értelmezése: a lejátszott 

történés visszaidézése, 

az elmondott, elolvasott 

történet visszaidézése. 

 

Emlékezést segítő ábrák, 

rajzok készítése. 

Szövegek megjelenítése 

tevékenységgel, 

ábrázolással. Helyzetről, 

képről kirakás, rajz, 

egyszerűsített kirakás. 

Egyszerűsített rajz 

készítése lényeges 

elemek megőrzésével, 

lényegtelenek figyelmen 

kívül hagyásával. 

Szavakban 

megfogalmazott 

helyzetről, történésről 

matematikai szöveg 

írása. 

Matematizálás: 

matematikai modellek 

választása, keresése, 

készítése, értelmezése 

adott szituációkhoz (pl.: 

egyszerűsített rajz, 

számfeladat, nyitott 

mondat, sorozat, 

táblázat). 

megoldása közvetlenül az 

értelmezésre szolgáló 

tevékenységgel, ábrákkal 

és matematikai 

modellekkel. 

 

 

A számítások 

helyességének 

ellenőrzése és az 

eredmény értelmezése. 

Logikai gondolkodás 

fejlesztése az igaz és 

hamis állítások 

megítélésével. 

Jelek szerepe, alkotása, 

használata. 

A matematikai logika 

Állítások igazságának 

megítélése. Adott 

állításokhoz halmazok 

képzése. Nyitott 

mondatok 

igazsághalmazának 

megkeresése módszeres 

próbálgatással, 

Rajzolt, illetve tárgyi 

jelek értelmezése 

tevékenységgel, 

matematikai jelek, 

műveleti jelek 

használatával. 

 (<,  > , =, ≈,  ≤,  ≥) 

Egyszerű nyitott mondat 

kiegészítése igazzá, 

hamissá. 

Nyitott mondat 

igazsághalmazának 

megkeresése kis véges 

alaphalmazon, 

behelyettesítéssel. 
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nyelvének meg-

alapozása. 

A matematikai logika 

nyelvének alapozása. 

Saját gondolatok közlése 

egyszerű állítások 

formájában; ilyen közlé-

sek értése. Írásban 

kapott utasítás vég-

rehajtása. 

közelítéssel. Egyszerű 

esetekben összes 

megoldás keresése. 

Nyitott mondatok 

megoldása műveletek 

gyakorlására. Nyitott 

mondatok megértése, 

lejegyzése, megoldása 

számelméleti 

fogalmakat, 

kifejezéseket tartalmazó 

matematikai szöveg 

alapján (nem szöveges 

feladat). 

Relációk leolvasása két 

irányból. 

Tárgyak, képek, 

számkártyák válogatása, 

rendezése állításokhoz. 

 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Alkotó gondolkodás, 

összefüggés-felismerő 

képesség fejlesztése. 

Szabály intuitív 

követése, tudatos 

megfigyelés, akaratlagos 

figyelem fejlesztése, 

szabály felismerése, 

kifejezése, tudatosítása. 

 

Becslő, (felismerő és 

alkotó) képesség 

fejlesztése 

problémafelvetésekkel. 

 

Döntési képesség 

formálása. 

Számsorozatok 

folytatása, kiegészítése 

adott vagy felismert 

szabály alapján. 

Összefüggések 

felismerése a sorozat 

elemei között. 

 

 

 

Sorozatok alkotása. 

Megfigyelésben, 

mérésben, számlálásban, 

számolásban gyűjtött 

adatok, elemek 

sorozatba rendezése. A 

keletkező sorozat 

szabályosságainak 

vizsgálata. Megkezdett 

sorozat folytatása, 

kiegészítése adott sza-

bály szerint, felismert 

összefüggés alkal-

mazásával. 

 

 

Játék a logikai lapokkal 

páros munkában. 

Egyszerű sorozatok 

szabályának megállapí-

tása. 

Egyszerű sorozat 

folytatása. 

 

 

Függvényfogalom 

előkészítése. 

 

Becslő, (felismerő és 

alkotó-) képesség 

fejlesztése 

problémafelvetésekkel. 

Döntési képesség 

formálása. 

Kapcsolat keresése, 

felismerése táblázatban 

rögzített tapasztalati 

adatok között. 

Függvényre vezető 

szöveges feladatok 

megoldása egyszerű, 

esetekben. 

Tapasztalati adatok 

táblázatba való 

lejegyzése, rendezése, 

 

Megkezdett párosítások 

folytatása. 

Kapcsolatok keresése 

táblázatok adatai között. 
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GEOMETRIA, MÉRÉS. TESTEK, SÍKIDOMOK, (EGYSZERŰ) 

TRANSZFORMÁCIÓK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Térszemlélet és 

kreativitás fejlesztése. 

 

A sík- és térgeometriai 

szemlélet fejlesztése 

geometriai modellek 

segítségével. 

Tájékozódás a külső 

világ tárgyai szerint, a 

tájékozódást segítő 

viszonyok tudatos 

használata, elmélyítése 

(pl.: mellett, alatt, fölött, 

között, mögött stb.). 

Testek tulajdonságai. 

Téglatest, kocka. 

Téglatest (kocka) 

kiválasztása más testek 

közül, megnevezésük. 

Jellemző tulajdonságaik: 

lapok, élek, csúcsok 

száma. 

Testek építése, 

szabadon, másolással és 

adott feltételekkel 

(modellezése másolással 

és  adott feltételekkel) 

páros, illetve 

csoportmunkában. 

 

Testek építése: 

gyurmából, modellező 

készlettel. 

Testek építése 

modellről. 

Síkidomok előállítása 

tevékenységgel. 

Tájékozódás síkban (pl. 

füzetben, könyvben, 

négyzethálós papíron). 

 

Tájékozódás a tanuló 

saját mozgó, forgó 

testének aktuális 

helyzetéhez képest (pl.: 

bal, jobb szavak helyes 

használata). 

   

Tájékozódás vonalon, 

síkban, térben. 

 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

 

Az észlelés 

pontosságának fokozása. 

 

Tárgyak 

tulajdonságainak 

kiemelése, analizálás, 

összehasonlítás, 

megkülönböztetés, sorba 

rendezés különféle tu-

lajdonságok szerint a 

különféle érzékszervek 

tudatos működtetésével. 

A figyelem 

terjedelmének és tartós-

ságának növelése, 

tudatos, célirányos 

Síkidomok 

tulajdonságai. 

Négyszögek, négyzet, 

téglalap. 

Téglalap és négyzet 

tulajdonságai: oldalak, 

csúcsok száma. 

 

 

 

 

 

Síkidomok előállítása 

nyírással, rajzolással 

(körzővel is), 

hajtogatással, kirakással 

1-2 feltételnek 

megfelelően. 

Szétválogatás 1-2 

tulajdonság szerint. 

A kocka és a téglatest 

összehasonlítása  

a négyzettel és 

téglalappal. 

 

A tulajdonságok 

összehasonlítása.  

 

Tájékozódás térképen. 

Torpedó-játék páros 

munkában. 

Csoszogó játék. 

 

 

 

A téglalap és a négyzet 

tanult tulajdonságainak 

felsorolása modell 

segítségével. 
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figyelemfejlesztés. 

A szimmetria 

felismerése a valóság-

ban: tárgyakon, 

természetben, művészeti 

alkotásokon. 

Esztétikai érzék 

fejlesztése. 

Körző és vonalzó 

használata. 

Tengelyes tükrözés. 

Tengelyesen 

szimmetrikus alakzatok. 

Körzőhasználat. 

 

Pontok, vonalak. 

Vonalak tulajdonságai: 

egyenes, görbe, zárt, 

nyitott.  

Tapasztalatok gyűjtése 

síkbeli tükrözésről. 

Tengelyesen 

szimmetrikus alakzatok 

válogatása, előállítása 

papírhajtogatással. 

Szimmetrikus 

alakozatok színezése és 

rajzolása négyzetrácsba 

és körzővel. 

 

 

Szimmetrikus alakzatok 

felismerése.  

A tükör helyének 

megkeresése. 

 

Modellalkotás 

feltételeknek megfele-

lően. A közös 

tulajdonságok 

felismerése. 

Nagyítás, kicsinyítés. Nagyítás, kicsinyítés 

egyszerű esetekben: 

papírhajtogatással, 

rajzzal négyzetrácsos 

papíron. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉS. MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal, a 

számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel 

(pl. mérőszám és 

darabszám). 

 

Érzékelés, észlelés 

pontosságának fej-

lesztése. 

 

A matematika és a 

valóság kapcsolatának 

építése. 

 

Mérőeszközök és 

mértékegységek is-

merete és önálló 

használata. 

 

A becslési képesség 

fejlesztése. 

A pontosság mértékének 

kifejezése gyakorlati 

mérésekben. 

 

Tárgyak, személyek, 

alakzatok 

összehasonlítása 

mennyiségi tulaj-

donságaik szerint 

(magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, űrtar-

talom). 

Mérések alkalmi 

egységekkel. 

 

 

Mérések 

szabványegységekkel: 

hosszúság – mm, cm, 

dm, m, km, 

tömeg – g, dkg, kg, t, 

űrtartalom – ml, cl, dl, l, 

hl, 

időmérés – óra, perc, 

másodperc. 

 

Mértékegység és 

mérőszám kapcsolata. 

 

Kapcsolatok, 

összefüggések 

megállapítása – 

átváltások konkrét 

mérések esetében. 

 

 

 

 

Mértékegységek 

használata és átváltása 

szöveges és 

számfeladatokban. 

Mérés alkalmi és 

szabványegységekkel. 

 

A gyakorlatban 

végrehajtott mérések 

alapján a mértékegység 

és mérőszám 

kapcsolatának 

megállapítása. 

 

Át- és beváltások a 

tanult 

mértékegységekkel, 

gyakorlati mérésekhez 

kapcsolódva. 

 

A tanult 

szabványegységek 

gyakorlati alkalmazása. 

Mérések, a 

mérőeszközök 

használata. 

Kerületmérés. 

Sokszögek kerületének 

mérése, számítása. A 

A kerület, terület 

fogalmának alapozása 
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A kerület fogalmának 

kialakítása. 

A területmérés 

alapozása. 

 

téglalap és a négyzet 

kerületének számítása.  

konkrét 

tevékenységekkel. 

Kerületmérés 

körülkerítéssel páros, 

illetve 

csoportmunkában. 

Területmérés lefedéssel, 

parkettázással. 

 

A szög fogalmának 

előkészítése. 

A szög fogalmának 

értelmezése. 

Pont körüli elfordulás 

megfigyelése mozgásos 

játékokkal, óramodellen 

a mutatók elfordításával. 

Derékszög előállítása 

hajtogatással. 

Szögek mérése 

derékszöggel. 

 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 
 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A valószínűségi és 

statisztikai szemlélet 

alapozása. 

 

Kifejezőképesség 

fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

 

Logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

 

A matematika és a 

valóság kapcsolatának 

folyamatos figyelemmel 

kísérése. 

 

 

 

Valószínűségi 

játékokban a lehetséges 

és lehetetlen fogalmak 

értelmezése. 

A biztos és a véletlen 

esetek megállapítása. 

 

Adatok gyűjtése, 

rendezése, grafikon 

értelmezése, 

szabályszerűségek 

észrevétele. 

Konkrét valószínűségi 

játékok alapján, a 

biztosan bekövetkező, 

lehetséges, a lehetetlen 

események 

megkülönböztetése. 

 

Próbálgatások tárgyi 

tevékenységek kísé-

retében. Sejtések 

megfogalmazása, egybe-

vetés a kísérlettel. 

 

Adatok gyűjtése, 

rendezése, ábrázolása, 

táblázatok és grafikonok 

olvasása, felhasználása 

számolási eljárások 

gyakorlására. Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

szélsőértékek és 

leggyakoribb adat 

megkeresése 

csoportmunkában. 

 

A biztos és a véletlen 

megkülönböztetése 

konkrét 

tapasztalatszerzés útján. 
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4. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 148 – heti óraszám: 4 

 

Témakörök, tananyagbeosztás 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Számtan, algebra 77 óra 

Sorozatok, függvények 27 óra 

Geometria, mérés 29 óra 

Valószínűség, statisztika 15 óra 

 

A matematika tanítását spirális szerkezetű tananyag-feldolgozás jellemzi. 

A javasolt óraszámok iránymutatóak. A tanulócsoport fejlettségéhez igazítva az időkeretet 

rugalmasan alakíthatjuk. A gondolkodási módszerek, a kulcskompetenciák fejlesztése az 

egyes témakörökbe beépülve valósul meg, ezért a továbbhaladás feltételei is ott jelennek meg. 

 

A matematikatanítás kiemelt területei negyedik osztályban 

 

 A gondolatok, megfigyelések minél többféle módon történő kifejezése. A megfigyelés 

kifejezése tevékenységgel, szóban majd írásban, először konkrétan, majd általánosan 

is. 

 Valóságtartalomra épülő biztos számfogalom a 10000-es számkörben. 

 Számolási készségek, számolási eljárások, alkalmazása. A tanult műveletek 

fogalmának elmélyítése 10000-es számkörben. 

 Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval. 

 Írásbeli osztás egyjegyű osztóval. 

 Összefüggések felismerése, alkalmazása – szabályjátékok, sorozatok, nyitott 

mondatok. 

 Szöveges feladatok megoldása. 

 Geometriai fogalmak, tulajdonságok bővítése. Térbeli és síkbeli tájékozottság 

továbbfejlesztése. 

 Kerület mérése, számítása. 

 Területmérés parkettázással, következtetés a terület számítására. 

 Mennyiségfogalmak kialakítása 10000-es számkörben. Gyakorlottság fejlesztése 

konkrét mérésekben. 

 Kombinatorikai és a valószínűségi játékok. 

 Adatok gyűjtése, rendezése táblázatban, jelölése grafikonon, diagrammon. 

 A matematikai szaknyelv tudatos fejlesztése, az életkornak megfelelő használata. 
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GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Halmazszemlélet 

fejlesztése. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

Osztott figyelem 

fejlesztése. 

 

Közös tulajdonságok 

felismerése, tulajdonság 

tagadása, mint szintén 

közös jellemző. 

 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá és 

fölérendeltségi 

kapcsolatok fel-

ismerésének alapozása. 

Mellérendeltség. 

 

Tárgyak, alakzatok, 

természetes számok 

válogatása, rendezések. 

Halmazok ábrázolása 

Venn-diagrammal. 

Két- és többszempontú 

válogatások. Közös 

tulajdonságú elemek 

kiválasztása. 

Játék valós tárgyakkal, a 

logikai készlettel, 

számkártyákkal. 

Barkohba. 

A továbbhaladás 

feltételei az egyes 

témakörökben 

konkretizálódnak. 

Egyszerű 

következtetések 

megfogalmazása. 

 

Összehasonlítás, 

azonosítás, megkü-

lönböztetés fejlesztése. 

Különbözőségek, 

azonosságok megál-

lapítása, jelölése. 

Megértett állításokra, 

szabályokra, 

összefüggésekre való 

emlékezés. 

 

Állítások megítélése 

igazságtartalmuk szerint. 

Állítások tagadása. 

A logikai és, vagy 

szavak használata 

állítások 

megfogalmazásában. 

Összehasonlításokhoz 

szükséges kifejezések 

használata: legalább, 

legfeljebb, mindegyik, 

van olyan, egyik sem. 

Tárgyak, képek, 

számkártyák válogatása, 

rendezése páros 

munkában. 

Elemek kiválasztása 

adott állításhoz. 

Állítások megértése és 

megfogalmazása 

Kombinatorikai 

képesség fejlesztése. 

 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok 

megismerése, 

alkalmazásuk 

megalapozása. 

 

Rendezett párok 

képzése. 

Számképzés. 

Fa-diagram. 

Táblázat. 

Táblázat, fa-diagram 

készítése rendezett 

párok képzéséhez: 

táncos párok alkotása, 

számképzés 

számkártyákkal.  

Dominó készítése. 

Rendezés 

A valószínűségi 

szemlélet alapozása. 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, 

megfigyelések. 

 

Játékok, feladatok 

különböző 

témakörökben. 

Valószínűségi játékok 

elvégzése 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. SZÁMFOGALOM A 10 000-ES SZÁMKÖRBEN 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A valóság és a 

matematika kapcsolatá-

nak erősítése.  

A számrendszeres 

gondolkodás meg-

alapozása. 

 

Analógiás gondolkodás 

fejlesztése. 

 

A számok 

helyesírásának 

fejlesztése. 

Számok olvasása és írása 

10000-ig. A természetes 

szám, mint halmazok 

számossága, 

összehasonlítások. 

Számok 

nagyságviszonyai. 

Számok helye a 

számegyenesen. Közelítő 

értékek, becslés, 

kerekített értékek. 

Számok tulajdonságai, 

kapcsolatai. Összeg, 

különbség, szorzat, 

hányados és összetett 

alakjaik, 

számszomszédok. 

Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. 

 

Római számok: I, V, X, 

L, C, D, M 

Csoportosítások, 

leltárkészítések négye-

sével, ötösével. 

Számbarkohba. 

Számképzések 

számkártyákkal, helyiér-

ték-kerék segítségével. 

Számok megjelenítése 

bontott alakokban a 

négy alapművelet 

bármelyikével (összetett 

alakok is).  

Analógiák 

megfigyelése, jelölése 

100-as táblákban. 

Adott területek 

színezése mm-papíron. 

 

 

 

Római számok írásának 

gyakorlása. 

Számok helyesírása, 

olvasása 10000-ig. 

Számok 

nagyságrendjének és 

helyi értékének biztos 

ismerete. Számok 

képzése, helyiérték 

szerinti bontása. 

A tízes, százas, ezres 

számszomszédok 

meghatározása. 

A kerekítés 

szabályainak ismerete. 

A számfogalom 

továbbfejlesztése. 

A negatív szám 

értelmezése, mint 

történések, viszonyok 

matematikai modellje. 

A negatív szám 

fogalmának előkészítése 

modellek segítségével: 

irányított mennyiségek 

(pl. hőmérő), ill. a 

tényleges hiány 

megtapa-

sztalásával:(hőmérséklet) 

vagyon-, 

adósságcédulák. 

Hőmérséklet leolvasása 

hőmérőmodellről. 

Játék vagyon- és 

adósságcédulákkal páros 

munkával. 

Hőmérséklet leolvasása 

hőmérőről. 

Hőmérsékleti értékek 

rendezése nagyságvi-

szonyok szerint. 

A tört szám értelmezése, 

mint történések, 

viszonyok matematikai 

modellje. 

Törtszámok előállítása 

tárgyi tevékenységgel, 

értelmezése különféle 

mennyiségek 

mérőszámaként. 

Hajtogatások, 

színezések, kirakások, 

csoportban. 

Nemzetek zászlóinak 

készítése hajtogatással, 

színezéssel. 

Hímzésminták rajzolása, 

színezése. 
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SZÁMTAN, ALGEBRA. MŰVELETFOGALOM 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Biztos műveletfogalom 

és számolási készség az 

alapműveletek körében. 

Az anyanyelv és a 

szaknyelv elvárható 

szintű alkalmazása. 

Becslések, kerekítések 

az önellenőrzés 

különböző módjai. 

 

Kisebb számok körében 

megfigyelt analógiák 

kiterjesztése a „nagy” 

számokra is. 

 

Az írásbeli műveletek 

alkalmazásszintű 

felhasználása. 

Műveletek értelmezése 

tevékenységgel, ábrával 

és szöveggel. 

Becslés, közelítő érték.  

Műveleti tulajdonságok 

kiterjesztése 10000-es 

számkörre. 

A műveletek közötti 

kapcsolatok. 

A négy alapművelet 

végzése fejben kerek 

számok esetében. 

Szorzás, osztás 10-zel, 

100-zal, 1000-rel. 

Írásbeli összeadás, 

kivonás négyjegyű 

számokkal. 

Írásbeli összeadás több 

taggal is. 

Négyjegyű számok 

írásbeli szorzása 

egyjegyű szorzóval. 

Írásbeli szorzás kétjegyű 

számmal. 

Írásbeli osztás egyjegyű 

számmal.  

A zárójel használata, a 

helyes műveleti sorrend.  

 

Számelméleti 

alapfogalmak formálása: 

osztója, osztható, 

többszörös. 

Villámszámolások. 

Számkeresztrejtvények. 

Láncszámolások. 

Számpiramisok. 

Lapozó játék a szóbeli 

számolás gyakorlására. 

Start − Cél játékok. 

Önellenőrzésre alkalmas 

számfeladatok 

megoldása. 

Hiányos írásbeli 

műveletek megoldása 

játékos szöveggel, 

csoportmunkában. 

 

Szóbeli és írásbeli 

műveletek értelmezése 

és megoldása. A becslés, 

ellenőrzés eszközként 

való alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

A helyes műveleti 

sorrend ismerete és 

alkalmazása a négy 

alapművelet körében. 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, KAPCSOLATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A problémamegoldó 

gondolkodásban való 

gyakorlottság és 

eredményesség 

fokozása: 

Szöveges feladatok. 

Értelmezés, adatok 

gyűjtése, ábrázolása, 

modell készítése.  

Megoldási algoritmus 

alkalmazása. 

Szöveges feladatok 

megoldása: értelmezés, 

adatok kigyűjtése, 

rendszerezése, 

modellkészítés, 

összefüggések elemzése, 

Szöveges feladathoz 

tartozó számfeladat 

alkotása és ezzel a 

szöveges feladat 

megoldása. 
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 önállóság növelése a 

feladatok szövegének 

értelmezésében; 

 megoldási algoritmusok 

kialakítása és 

alkalmazása; 

 szöveges feladathoz 

többféle megoldás 

keresése. 

Tanulási szokások 

továbbfejlesztése: 

 kerekített értékekkel 

végzett becslés; 

 az ellenőrzés többféle 

módjának ismerete; 

 megoldási terv készítése 

feladatokhoz, írásbeli 

válaszadás szöveges 

feladathoz. 

 

Elmondott, elolvasott 

történetre, problémákra 

való emlékezés, 

szöveges feladat 

lényegileg pontos 

felidézése. 

 

Adatokra és 

összefüggéseikre való 

együttes emlékezés. 
Matematikai szövegértő 

és szóbeli 

kifejezőképesség 

fejlesztése: 

lényegkiemelő képesség 

fejlesztése. 

Szavakban (pl.: 

szöveges feladatokban) 

megfogalmazott helyzet, 

történés megfigyelése, a 

figyelem irányítása, 

tartósságának növelése, 

értelmezése: lényeges és 

lényegtelen információk 

szétválasztása. 

 

Szavakban 

megfogalmazott 

helyzetről, történésről 

készült matematikai 

szöveg értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

Tervszerű próbálgatás 

alkalmazása a megoldás 

keresésére (közelítő 

módszer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a probléma megoldása, 

válasz megfogalmazása, 

az eredmény összevetése 

a valósággal. 

 

 

A tervszerű próbálgatás 

alkalmazása a megoldás 

keresésére páros 

munkában: 

 Fej-láb példák 

 Életkoros példák 

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezést segítő ábrák, 

rajzok készítése. 

Szövegek megjelenítése 

tevékenységgel, 

ábrázolással. Helyzetről, 

képről kirakás, rajz, 

egyszerűsített kirakás. 

Egyszerűsített rajz 

készítése lényeges 

elemek megőrzésével, 

lényegtelenek figyelmen 

kívül hagyásával.  

Szavakban 

megfogalmazott 

helyzetről, történésről 

matematikai szöveg 

írása. 

 

 

 

 

 

 

Matematikai modellek 

választása, keresése, 

készítése, értelmezése 

adott szituációkhoz. (Pl.: 

egyszerűsített rajz, 

számfeladat, nyitott 

mondat, sorozat, 

táblázat.) 

 

 

Szöveges feladatok 

megoldása, megoldási 

algoritmusok 

alkalmazása. 
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Konkrét matematikai 

modellek (nyitott 

mondat) értelmezése a 

modellnek megfelelő 

szöveges feladat 

alkotásával. 

Esemény folytatásának 

elképzelése,  

a képzelt folytatás 

lejátszása. 

Történés, szituáció 

elképzelése, tárgyhű 

képek és jelek alapján. 

A probléma 

megoldásának 

elképzelése, becslés, 

sejtés megfogalmazása: 

megoldás után a képzelt 

és tényleges megoldás 

összevetése. 

Megoldási algoritmusok 

megismerése, alkotása, 

alkalmazása.  

 

A kreativitás fejlesztése 

többféle megoldás 

keresésével. 

A matematikai logika 

nyelvének alapozása. 

Saját gondolatok közlése 

egyszerű állítások 

formájában; ilyen köz-

lések értése. Írásban 

kapott utasítás 

végrehajtása. 

A kreativitás fejlesztése 

többféle megoldás 

keresésével. 

Logikai gondolkodás 

fejlesztése az igaz és 

hamis állítások 

megítélésével. 

 

A nyitott mondatok 

megoldása véges 

alaphalmazon, egyszerű 

esetekben 

következtetéssel. 

A matematikai relációs 

szókincs használata 

konkrét helyzetekben: 

nem, és, vagy, van 

olyan, mindegyik, 

legalább, legfeljebb 

szavak értelmezése, 

használata. 

Nyitott mondat 

igazsághalmazának 

megkeresése véges 

alaphalmazokon, 

egyszerű esetekben 

következtetéssel, rajzos 

formában is. 

Tárgyak, képek 

számkártyák halmazairól 

állítások 

megfogalmazása; a 

matematikai relációs 

szókincs használata 

konkrét helyzetekben 

páros munkában. 

Az állítások lejegyzése a 

jelek alkalmazásával. 

Nyitott mondat 

igazsághalmazának 

megkeresése véges 

alaphalmazokon. 
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SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A gondolkodási 

műveletek körének 

bővítése (pl. 

osztályozás, 

szabályfelismerés, 

(grafikon készítése), 

elemi algoritmus 

alkalmazása). 

Lényegkiemelő- és 

általánosító képesség 

fejlesztése, 

következmények meg-

látására való képesség 

fejlesztése. 

Számsorozatok 

folytatása, kiegészítése 

adott vagy felismert 

szabály alapján. 

Többféle folytatás 

lehetőségének 

felismerése. 

 

Adatok sorba rendezése, 

folytatásra vonatkozó 

sejtések megfogalma-

zása. 

Összefüggések keresése 

egyszerű sorozatok 

elemei között. Képzési 

szabályok megállapítása. 

Többféle folytatás 

lehetősége. 

Játék képkártyákkal 

csoportban. 

Számlánc készítése 

számkártyákból páros 

munkában. 

Hímzésminták készítése, 

színezése feladatlapon. 

Sorozat szabályának 

felismerése. 

 

 

Sorozat folytatása. A 

szabály megfogalmazása 

egyszerű formában. 

Összefüggések 

észrevétele és megfo-

galmazása. 

Az általánosításra való 

törekvés. 

A kifejezőkészség 

alakítása: világos, rövid 

megfogalmazás. 

Absztrakciós képesség 

alapozása. 

 

A konstruktív 

gondolkodás, az 

összefüggés -felismerő 

képesség fejlesztése. 

Táblázat hiányzó 

adatainak keresése adott 

vagy felismert kapcsolat 

alapján. 

A döntési képesség 

formálása.  

Grafikonok készítése, 

olvasása. 

Relációk felismerése, 

megállapítása, 

alkalmazása, 

megjelenítése  

a matematika különböző 

területein.  

 

 

 

Hozzárendelések. 

A kapcsolatok 

felismerése, elemzése, 

önálló lejegyzése után 

táblázat készítése, 

elempárok alkotása.  

Függvényre vezető 

szöveges feladatok 

megoldása.  

Grafikonok, táblázatok 

értelmezése 

csoportmunkával, pl.: 

emlősállatok adatainak 

elemzése, 

összehasonlítások: 

hosszúság, tömeg, 

újszülöttek adatai. 

 

A kapcsolatok 

felismerése, elemzése, 

elempárok alkotása 

páros munkában, táb-

lázat készítése 

feladatlapon. 

Összetartozó 

mennyiségek keresése, 

rendezése 

csoportmunkában, pl.: 

Magyarország felszíni 

formái és földrajzi 

helységeinek rendezése. 

Egyszerű összefüggés 

felismerése a táblázat 

elemei között. 

 

 

 

 

 

 

 

Összetartozó elemek 

táblázatba rendezése. 
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GEOMETRIA, MÉRÉSEK. TESTEK, SÍKIDOMOK, TRANSZFORMÁCIÓK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A térszemlélet 

fejlesztése. 

 

A konstrukciós képesség 

alakítása. 

 

A figyelem 

terjedelmének és 

tartósságának növelése, 

tudatos, célirányos 

figyelemfejlesztés. 

Testek tulajdonságai. 

Téglatest, kocka. 

Testhálók. 

Testek nézetei. 

 

 

 

Testek másolása és 

előállítása modellező 

készlettel; már ismert és 

újabb szempontok 

szerint 

csoportmunkában: 

– legyen párhuzamos 

lapja vagy oldala; 

– legyenek merőleges 

lapjai, oldalai; 

– legyenek egybevágó 

lapjai. 

Adott feltételeknek 

megfelelő geometriai 

alakzatok építése síkban 

és térben.  

A téglatest és a kocka 

tulajdonságainak is-

merete. 

Geometriai 

tulajdonságok 

felismerése, alakzatok 

kiválasztása a felismert 

tulajdonság alapján. 

Sík- és térgeometriai 

tapasztalatok szerzése. 

Az alakzat egészének és 

részeinek érzékelése. 

Finommotoros 

mozgáskoordinációk 

fejlesztése. 

Az észlelés 

pontosságának fokozása. 

 

 

Síkidomok 

tulajdonságai. 

Sokszögek. 

Téglalap. 

Négyzet. 

Konvex és nem konvex 

alakzatok. 

Síkidomok másolása és 

előállítása modellező 

készlettel; már ismert és 

újabb szempontok 

szerint páros munkában: 

– legyen párhuzamos 

oldala, 

– legyenek merőleges 

oldalai. 

Tangram. 

Építések, kirakások 

színes rudakkal. 

Adott feltételeknek 

megfelelő geometriai 

alakzatok készítése, 

rajzolása síkban. 

A téglalap és a négyzet 

tulajdonságainak 

ismerete. 

 Párhuzamos, merőleges: 

 síkidomok oldalai,  

 testek határoló 

lapjai, 

 egyenesek. 

Rajzolások, színezések 

négyzetrácson és 

pontrácson. 

Párhuzamos- és 

merőleges egyenesek 

hajtogatása. 

Vonalzóhasználat. 
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A hasonlóság 

fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

 

Vonalzó- és 

körzőhasználat 

fejlesztése. 

Eltolás, forgatás 

Tengelyes tükrözés, 

tengelyesen 

szimmetrikus alakzatok. 

Tükrös alakzatok a 

térben. 

Egybevágó, hasonló 

alakzatok. 

Kicsinyítés, nagyítás. 

 

 

 

 

Tükörképek előállítása 

rajzzal négyzetrácson, 

pontrácson. 

 

Tapasztalatok gyűjtése 

egybevágóságról, 

hasonlóságról. 

Kicsinyítés, nagyítás 

négyzetrácsos papíron, 

pontrácson, fehér 

kiskockákkal. 

Egybevágó síkidomok 

előállítása eltolással, 

forgatással, tengelyes 

tükrözéssel. 

Vonalzó- és 

körzőhasználat. 

 

Tükörképek előállítása 

négyzetrácsban, pont-

rácson. 

 

Transzformációk 

létrehozása eltolás és 

tükrözések segítségével. 

Tájékozódás és 

kreativitás fejlesztése. 

(A helymeghatározás 

képességének 

fejlesztése.) 

 

Tájékozódás térben és 

síkban. 

Tájékozódás a 

sakktáblán, térképen. 

Csoszogó játék. 

Torpedó játék. 

 

 

GEOMETRIA, MÉRÉSEK, MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK, MÉRÉSEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A mérés fogalmának 

mélyítése. 

Mérőeszközök 

használata. 

Összehasonlítás, 

analizálás, 

absztrahálás. 

Együttműködő 

képesség fejlesztése. 

 

Érzékelés, észlelés 

pontosságának 

fejlesztése. 

Tárgyak személyek, 

alakzatok 

összehasonlítása 

mennyiségi tulaj-

donságaik szerint 

(magasság, szélesség, 

hosszúság, tömeg, 

űrtartalom). 

Mérések alkalmi 

egységekkel. A mérőszám 

és mértékegység 

viszonyának megfigyelése, 

megfogalmazása. 

Mérés 

szabványegységekkel. 
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A matematika és a 

valóság kapcsolatának 

építése. 

 

Mérőeszközök és 

mértékegységek 

ismerete és önálló 

használata. 

 

A becslési képesség 

fejlesztése. 

A pontosság 

mértékének kifejezése 

gyakorlati mérésekben. 

A mennyiségi 

jellemzők kifejezése 

számokkal, a számok 

értelmezése  

a valóság 

mennyiségeivel (pl. 

mérőszám és 

darabszám). 

Hosszúságmérés. 

Űrtartalommérés. 

Tömegmérés. 

Időmérés. 

 

Konkrét mérések végzése 

párban, csoportmunkában. 

Átváltások 

szabványmértékegységekkel 

az összefüggések 

ismeretében, szám- és 

szöveges feladatokban. 

Mértékdominó, páros játék. 

Át- és beváltások a 

tanult 

mértékegységekkel 

gyakorlati mérésekhez 

kapcsolva, illetve ezek 

felidézése nyomán. 

 

A területmérés 

alapozása. 

Területmérés 

lefedéssel. 

Szabványegységek: 

1mm2; 1cm2; 1dm2; 

1m2 stb. 

A terület mérése lefedéssel, 

a terület kiszámítása a 

területegységek 

összeszámolásával. 

Téglalap területének 

mérése, számolása a 

kirakást felidéző módon. 

Számítások a kerület és 

terület megállapítására. 

A térfogatmérés 

alapozása. 

 

 

 

Térfogatmérés Térfogatmérés kirakással 

építéssel. 

Testek építése fehér 

kiskockákkal, Lego 

elemekből 

csoportmunkában. Építő 

elemek számának 

megfigyelése. 

 

A szögfogalom 

előkészítése tapaszta-

lati úton. 

 

Összehasonlítások, 

viszonyítások.  

Ismeretek önálló 

alkalmazása. 

Szögmérés 

derékszöggel, felével, 

negyedével. 

 

Hajtogatott derékszögmérő 

készítése. 

 

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése. 

 

A valószínűségi és 

statisztikai szemlélet 

alapozása. 

Tapasztalatok 

szerzésével későbbi 

fogalomalkotás 

előkészítése (a biztos, a 

Valószínűségi játékok, 

kísérletek, 

megfigyelések. 

 

 

 

Adatok gyűjtése, 

rendezése.  

Táblázatok, grafikonok   

A véletlen események 

gyakoriságának 

megállapítása kísérletek 

végzésével. Sejtések 

megfogalmazása adott 

számú kísérlettel. 

Sejtés, kísérletezések, a 

kísérleti eredmények 

összevetése a sejtéssel, 

az esetleges eltérés 

Példák megfogalmazása 

a biztos, a lehetséges és 

a lehetetlen fogalmának 

használatával. 

 

Adatgyűjtés táblázatok 

leolvasásával. 

Adatok rögzítése 

táblázatban. 
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lehetséges és a 

lehetetlen események). 

A gyakoriság, a 

valószínű, kevésbé 

valószínű értelmezése 

konkrét példákon. 

 

Kifejezőképesség 

fejlesztése a sejtések 

megfogalmazásával. 

 

(A logikus gondolkodás 

fejlesztése.) 

 

értelmezése, leolvasása, 

készítése. 

Néhány szám számtani 

közepe, az átlag. 

megállapítása és 

magyarázata. 

 

Játékok számkártyákkal, 

dobókockákkal páros 

vagy csoportmunkában. 

 

Adatok gyűjtése, 

rendezése és ábrázolása 

grafikonon. 

 

Hőmérsékleti grafikon 

készítése. 

 

Táblázat készítése 

magánhangzók és 

mássalhangzók 

előfordulásának 

adatairól.  

A számtani közép 

értékének (osztás) 

keresése. 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A kisgyerek matematikai teljesítményét, ismereteit az iskolába lépéstől kedve folyamatosan 

megfigyeljük, ellenőrizzük és értékeljük. 

Az 1−3. évfolyamon félévkor és tanév végén, valamint a negyedik évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel történik a tanuló teljesítményének értékelése. 

 

A 4. évfolyam végén és a felsőbb osztályokban az 5 fokozatú osztályzatok/érdemjegyek 

skálájával értékelünk. 

 

Az ellenőrzés és értékelés folyamatának kulcsfogalmai (NAT) 

 Kommunikáció 

 Probléma-felismerés   

 Problémamegoldó döntések 

 Együttműködés 

 Konfliktuskezelés 

 Kritikai gondolkodás 

 Megbízhatóság 

 Felelősségvállalás 

 Pozitív viszonyulás 

 Állampolgárrá válás alapjai 

 

Megfigyelés 

A gyerekek szóbeli és írásbeli tevékenysége közben történik. 

 Különböző munkaformákban: önálló, páros, csoportos tevékenység. 

 A tanulási folyamatban megfigyeljük a munkatempót, használatát stb. 
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Ellenőrzés 
Az ellenőrzés lehet: 

 tanítói: megfigyelés, 

 tanulói: önellenőrzés vagy a tanulók egymás munkáját ellenőrzik (pl. padtárs). 

Értékelés 

Az értékelés alapjai a helyi tantervben rögzített továbbfejlesztéshez szükséges ismeretek, 

készségek és képességek. A tanuló egyéni fejlődése önmagához képest. 

Fajtái: szóbeli; írásbeli: szöveges értékelés; teljesítményszintek jelölése százalékosan és 

érdemjeggyel. 

 

A tudásszint mérése 

 Tanév eleji tájékozódó mérés, félévi és tanévvégi felmérés. 

 Témaközi és témazáró felmérés, diagnosztikus értékeléssel . 

 

A felmérésekről 

Az írásbeli feleleteknek két fajtáját ismerjük: a teszteket és az esszé típusú feleleteket. A 

tesztek értékelése azért objektívebb, mert a zárt vagy kiegészítéses feladatokhoz egyértelműen 

rendeljük a pontokat. 

 

Funkciójuk szerint a tesztek lehetnek formatív, szummatív és diagnosztikus tesztek. 

Formatív (segítő, formáló) tesztek alkalmazása azért tanácsos, mert adott tananyagból adott 

időpontban képet kapunk a tanulók tudásáról. Ezzel a teszttel kiszűrhetjük a hibákat, segítve a 

továbbhaladást. 

Szummatív (összegző, lezáró) tesztet alkalmazunk a leggyakrabban, egy-egy témakör végén, 

félévkor és tanév végén. 

Diagnosztikus értékelést több esetben is írathatunk. Például, ha témazáráskor biztosak akarunk 

lenni abban, hogy tanulóink elsajátították-e a szükséges ismereteket, akkor a szummatív mérés 

előtt diagnosztikus méréssel kiszűrhetjük a szükséges hibákat. Írathatunk akkor is, ha 

differenciálás céljából külön csoportokban szeretnénk fejleszteni tanulóinkat. Diagnosztikus 

mérést végezhetünk akkor is, amikor tehetséggondozó szakkört vagy osztályt szeretnénk 

indítani. 

Javaslat az értékeléshez  

A tanulók év közbeni írásbeli munkájának százalékos értékelését a következőképpen 

válthatjuk át szöveges bejegyzésre (ez csak javaslat, a helyi értékelési rendszerbe beépíthető, 

de el is lehet térni ettől). 

 

Százalékhatárok Szöveges bejegyzés 

0 – 33 % felzárkóztatásra szorul 

34 – 55 % gyengén teljesített 

56 – 75 % megfelelően teljesített 

76 – 90 % jól teljesített 

91 – 100 % kiválóan teljesített 
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Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléshez 1. évfolyamon 
 

 

 

 
   1.  Matematikai feladatokat  szívesen végez               órákon aktív, figyelmes          órákon nem mindig aktív                       nem figyel 

   2.  Számfogalma  0–20-ig biztos                kicsit bizonytalan                   még nem alakult ki, csak ...….-ig         20 felett biztos 

   3.  Összeadása  biztos, hibátlan               néha hibás                              gyakran hibás 

 kis segítséggel végzi                                                     sok segítséggel végzi 

   4.  Kivonása  biztos, pontos                 néha hibás                              gyakran hibás                                         kis segítséggel végzi         

                                                                                                                                                       sok segítséggel végzi 

   5.  A kisebb, nagyobb, egyenlő 

jel 

 Használata 

 biztos, hibátlan               időnként hibás                       sokszor hibás                                         több gyakorlást igényel 

 

   6.  Pótlása  hibátlan                          kevés hibával                         sok hibával végzi 

   7.  Számok bontása  Gyors, hibátlan               gyors, hibás                            lassú, hibátlan                                      lassú, hibás eszközzel tudja 

   8.   Számok sorba rendezése   hibátlan, gyors               hibátlan, kicsit lassú               hibás, lassú                                            még nem tudja 

   9.  Számok írása  szép                                megfelelő                               szabálytalan: ……………………… 

 10.   Szöveges feladat megoldása  önálló, hibátlan              kis segítséggel oldja meg       hibás                                                     még nem tudja megoldani 

 11.  Logikai gondolkodása  kimagasló                       átlagos                                   gyenge 
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Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez 2. Évfolyamon 
 

 

 
 1.  Számfogalma 100-ig   kialakult                      kicsit bizonytalan                  még nagyon bizonytalan 

 2.  Számok nagyság szerinti  

 sorrendje, viszonyítása 

 biztos                           kicsit bizonytalan                 még nem alakult ki, csak .....….-ig             20 felett biztos 

 

 3.  Fejszámolása   gyors, pontos               lassú, pontos                         pontatlan                  sok hibával számol 

 

 4.  Egyenlőtlenségeket  biztosan, hibátlanul oldja meg      kevés hibával oldja meg     sok hibával oldja meg 

 

 5.  Összeadása 100-as számkörben   hibátlan                            kevés hibával oldja meg         csak eszközzel tudja                          sok hibával  

 6.  Kivonása 100-as számkörben  hibátlan                            kevés hibával oldja meg         csak eszközzel tudja                          sok hibával 

 7.  Szorzása 100-as számkörben  hibátlan                            kevés hibával oldja meg         csak eszközzel tudja                          sok hibával 

 8.  Osztása 100-as számkörben  hibátlan                            kevés hibával oldja meg         csak eszközzel tudja                          sok hibával 

 9.  Műveletek közötti összefüggé- 

 Seket 

 tudja, felismeri                 segítséggel tudja                                                                               nem tudja 

 

 10.  Szöveges feladatok megoldása  hibátlan, önálló                kis segítséggel tudja               nem érti, nem tudja megoldani 

 11.  Testek, síkidomok  

 tulajdonságait 

 hibátlanul tudja                kevés hibával                         sok hibával                                         nem tudja 

 

 12.  Hosszúság mértékegységeit, 

 átváltását 

 hibátlanul végzi               kevés hibával                         sok hibával                                         nem tudja 

 

 13.  Tömeg mértékegységeit, átvál- 

 tását 

 hibátlanul végzi               kevés hibával                         sok hibával                                         nem tudja 

 

 14.  Űrtartalom mértékegységeit, 

 átváltását 

 hibátlanul végzi               kevés hibával                         sok hibával                                         nem tudja 

 

 15.  Idő mértékegységeit, átváltását  hibátlanul végzi               kevés hibával                         sok hibával                                         nem tudja  
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Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléshez 3. évfolyamon 

Érdeklődés 

 A matematikai feladatokat szívesen végzi, az órákon aktív, figyelmes, önálló munkái 

hibátlanok. 

  

 A matematikai feladatokat legtöbbször szívesen végzi, nem mindig aktív, ha figyelmesen 

dolgozik, keveset hibázik. 

 A matematikai feladatok iránt ritkán érdeklődik, órai aktivitása változó, önálló munkáiban 

sokat hibázik. 

 A matematikai feladatokat nem szívesen végzi, figyelme gyakran elkalandozik, önálló 

munkái nagyon sok esetben hiányosak vagy hibásak. Felzárkóztatásra szorul. 

 

Szám- és mennyiségfogalom 

 Szám- és mennyiségfogalma 1000-es számkörben kialakult. 

 Szám- és mennyiségfogalma 1000-es számkörben kialakulóban van. 

 Szám- és mennyiségfogalma 1000-es számkörben egyelőre nem alakult ki. 

 Szám- és mennyiségfogalma egyéni fejlesztésre szorul. 

 

Számolási készség 

 Gyorsan és pontosan számol. 

 Gyorsan, de nem mindig pontosan számol. 

 Pontosan, de lassan számol. 

 Számolási készsége kialakulóban van, de tempója lassú és nem mindig pontosan számol. 

 Számolási készsége gyenge, egyéni fejlesztésre szorul. 

 

Összefüggések felismerése (sorozatok, szabályjátékok, nyitott mondatok, szöveges feladatok) 

 Összefüggéseket felismer, azokból egyszerű következtetéseket önállóan tud levonni. 

 Összefüggéseket felismer, és azokból egyszerű következtetéseket tanítói segítséggel tud 

levonni. 

 Összefüggéseket felismer, de azokból tanítói segítség mellett is nehezen tud 

következtetéseket levonni. 

 Összefüggéseket nehezen ismeri fel, fejlesztést igényel. 
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1. Számfogalma 1000-ig  Kialakult kicsit bizonytalan nagyon bizonytalan még nem alakult ki 

2. Számok  viszonyítása Hibátlan néha hibázik  sokat hibázik nem tud viszonyítani 

3. Számok helyi érték szerinti ismerete Kialakult kicsit bizonytalan nagyon bizonytalan  

4. Műveletek eredményeinek becslése Kialakult kicsit bizonytalan nagyon bizonytalan  

5. Összeadás 1000-es számkörben  Hibátlan kevés hibával számol sokszor hibázik gyakorolni kell 

6. Kivonása 1000-es számkörben Hibátlan kevés hibával számol sokszor hibázik gyakorolni kell 

7. Szorzása 1000-es számkörben Hibátlan kevés hibával számol sokszor hibázik gyakorolni kell 

8. Osztása 1000-es számkörben Hibátlan kevés hibával számol sokszor hibázik gyakorolni kell 

9. Szöveges feladok megoldása hibátlan, önálló kis segítséget igényel  csak segítséggel tudja   

10. Kerekítéseket  hibátlanul végzi keveset hibázik sokat hibázik nem tudja, pótlásra szorul 

11. Nyitott mondatok megoldása hibátlan, önálló kis segítséget igényel  csak segítséggel tudja   

12. Hosszúság  mértékegységek ismerete, 

átváltások 

ismeri, tudja alkalmazni bizonytalan,  

segítséggel dolgozik 

nem ismeri,  

nem tudja alkalmazni 

 

13. Űrtartalom a mértékegységek ismerete, 

átváltások. 

ismeri, tudja alkalmazni bizonytalan,  

segítséggel dolgozik 

nem ismeri,  

nem tudja alkalmazni 

 

14. Tömegmértékegységek ismerete, 

átváltások. 

ismeri, tudja alkalmazni bizonytalan,  

segítséggel dolgozik 

nem ismeri,  

nem tudja alkalmazni 

 

15. Idő mértékegységek ismerete, átváltások. ismeri, tudja alkalmazni bizonytalan, segítséggel 

dolgozik 

nem ismeri, nem tudja 

alkalmazni 

 

16. Mérőeszközök ismerete és használata önállóan, hibátlanul  

mér 

bizonytalan, segítséggel 

mér 

ismeri, de nem tud mérni nem ismeri, nem tud mérni 

17. Testek, síkidomok tulajdonságait magabiztosan ismeri és 

valós környezetben is 

felismeri 

ismeri, de valós 

környezetben nem mindig 

ismeri fel 

nem ismeri, ezért valós 

környezetben sem ismeri 

fel 

 

18. Geometriai ismeretei Biztosak kicsit hiányosak nagyon hiányosak  

19. Füzetvezetése, munkák külalakja szép, tiszta megfelelő felületes, változó küllemű rendetlen, maszatos 

20. Munkatempója Gyors megfelelő lassú  

21. A házi feladatokat  mindig elkészíti néha nem készíti el sokszor nem készíti el  nem ír házi feladatot 

22. Szorgalmi feladatokat mindig végez sokszor végez néha végez soha nem készít 

23. Önellenőrző képessége biztos, kialakult bizonytalan, a feladatokat 

segítséggel tudja 

ellenőrizni 

még nem alakult ki  
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EMBER A TERMÉSZETBEN 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 

FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK 
 

KÖRNYEZETISMERET 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

1–4. évfolyam 
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ALAPELVEK, CÉLOK 

 

Az Ember a természetben műveltségterületen az oktatás-nevelés a természeti folyamatok, 

összefüggések és az ember ezekkel való kapcsolatára, megértésére épül. 

A tanulás során létrejött tudásrendszernek alkalmasnak kell lennie a mindennapi 

tevékenységekben való alkalmazásra. 

E műveltségterületen megnövekedtek az elvárások. Ez természetesen nem mennyiségi, 

hanem minőségi változást kíván. 

Az ismeretközpontú pedagógiai modell helyett az átfogó személyiségfejlődést szolgáló 

pedagógiát kell előtérbe helyeznünk. Középpontban van az ember a maga sokoldalúságával, 

esetlenségével, ugyanakkor alkotó- és értelmezőképességével. A cselekvés válik a tanulás 

eszközévé.  

A tanulók tudása a természeti, technológiai és társadalmi környezettel való gazdag interakciók 

során formálódik – fejlődik a személyiségük. 

Tudásra nem csupán tapasztalati úton tehetnek szert. Az új tudás a tanulók előzetes ismeretei 

alapján is formálódik. Nem egyszerűen átveszik, ők konstruálják.  

A legtöbb tudás társas kapcsolatok útján jön létre.  A tanulás bizonyos helyzetekhez kötődik. 

Ha a tudást sokféle tevékenység közben építjük, kimunkáltabb lesz. 

A sikeres tanulás feltétele a sokféle tanulási stratégia. Fontos, hogy a tanulók gondolkodjanak 

el arról, amit tanulnak, képzeljék el azt, hozzák kapcsolatba a már tanultakkal. Keressék az 

értelmét megszerzett tudásuknak. 

A pedagógusnak elő kell segítenie az információfeldolgozást. Tanulásnak kell tekintenünk 

azokat a helyzeteket is, ahol nem tények elsajátítása történik, hanem a társas érintkezés, a 

közösségi interakciók által gazdagodik a személyiség. 

Fenntartható fejlődés 

A világ kihívásait rendszerben kell kezelni. A gazdaság, a társadalom és a környezet egy 

rendszert alkotnak. A globális válságok úgy oldhatók meg, ha a fenti három elem egyikét sem 

részesítjük túlzottan előnyben. Elegendő forrást kell hagynunk a jövő generáció 

életműködésének jobbítására. 

Holisztikus szemlélet 

A holisztikus szemléletű oktatás a teljes személyiség fejlesztésével foglalkozik: elme-, test-, 

lélekfejlődés. Egyensúlyba kell hozni az élet racionális, intellektuális és materiális aspektusait, 

az emberi természet intuitív és emocionális oldalát. Az egyén egészsége, jóléte szoros kap-

csolatban van a társadalom egészségével és jólétével. Fordítsunk figyelmet a tanulási környezet 

és a tanulási kapcsolatok emberi minőségére. 

Hagyományok őrzése, értékek megmentése a múltból 

A hagyományok nem csupán a múltból megmaradt szokásrendszerek. Jelenünket is átszövik, 

folyamatosan változnak a társadalom és környezete állapota szerint. A természettel 

együttlétezést tükröző hagyományok (városi, vidéki) ápolása. 

Az Ember a természetben műveltségterület keretében lehetőséget kell biztosítani a 

tanulóknak arra, hogy korszerű, természettudományos világképet, gondolkodás- és 

szemléletmódot építsenek ki magukban. Szoros kapcsolatban kell lennie más műveltségi 

területekkel, mert csak így lehet megérteni az ember, a társadalom és a természet viszonyát. Az 

ember része a természetnek, és azzal megbonthatatlan egységet alkot.  

    A társadalmi és személyes cselekedetek egyaránt a természet folyamatainak részei. Mind az 

emberiségnek, és minden egyes embernek nagy a felelőssége, a természeti, társadalmi, 

technikai problémákra érzékeny, aktív, kreatív módon változtatni képes embereket kell 

nevelnünk. 
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Az 1–4 . évfolyam feladata a természeti világ elemi megismerése. Az alábbi módszerekkel a 

tanulók elsajátíthatják a tudományos megismerés legelemibb módjait és a megismeréssel 

kapcsolatos tudásrendszereket, illetve műveleteket:  

– megfigyelések, kísérletek tervezése – hipotézisalkotás; 

– a környezetben szerzett tapasztalatok megfogalmazása szóban és írásban, rögzítésük 

rajzban; 

– a problémamegoldás elemi műveletei; 

– a tájékozódás és ismeretszerzés kisiskoláskorban elérhető és gyakorolható módszerei; 

– az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése; 

– a tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkodásának 

erősítése; 

– a tudomány, a tudományos kutatás mint társadalmi tevékenység bemutatása. 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK 

 

Anyanyelvi kompetencia 

A hallott és olvasott szöveg megértése, szövegalkotás, helyes és kreatív nyelvhasználat. 

 

Matematikai kompetencia 

A gondolkodás fejlesztésének, alkalmazásának képessége, felkészülés a mindennapok 

problémáira. 

 

Természettudományos kompetencia 

Készséget, képességet jelent arra, hogy a különböző ismeretekkel, módszerekkel 

magyarázatokat, előrejelzéseket alkossunk a természetben. Magyarázatot adjunk az ember és a 

természeti világ kölcsönhatása között lezajló folyamatokra, és irányítsuk tevékenységünket. 

 

Digitális kompetencia 

Használata a munkában, kommunikációban, szabadidőben. 

A következő készségeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, 

előállítása, bemutatása, cseréje. Kommunikáció az interneten keresztül. 

 

Szociális, állampolgári kompetencia 

Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelyek segítségével hatékony és építő módon 

vehet részt a tanuló a társadalmi életben. Tudását felhasználva kreatívan, aktívan lehet részese 

a közügyeknek. A személyes, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel, a közösségi beilleszkedés feltételei. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportosan.  

Hatékonyan gazdálkodik az idővel és az információval. Előzetes tanulási, illetve 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit aktívan használja az életben. Fontos a 

motiváció és a magabiztosság, az új ismeretek szerzése, feldolgozása, beépülése, útmutatások 

keresése, alkalmazása. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

A fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek. 
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Énkép, önismeret 

Az önismeret folyamatos fejlesztése a társak, a pedagógusok és a szülők segítségével. Ebben 

az életkorban a kisiskolások önismerete naiv önismeret. Ne hagyjuk ebben magukra őket! Az 

önismeret az önfejlesztés alapja. 

 

Hon- és népismeret 

A városi és vidéki élet hagyományainak megismerése, tisztelete. Néhányuk feldolgozása 

játékos formában (pl.: szüreti mulatság összeállítása, eljátszása). 

Magyar és más népek tudósainak, feltalálóinak munkássága, információk az életükről. 

 

Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

Nyitottság, elfogadás más népek és más kultúrák iránt. Lehetőségek: nemzetközi 

gyermektalálkozók, táborok, kulturális rendezvények, csereüdültetés, testvériskolák, 

testvértelepülések kapcsolatainak ápolása. 

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása. Részvétel a lakóhely életének 

kulturális és egyéb rendezvényein (fesztivál, falunap, ünnepi hetek, népművészeti vásárok). 

Részvétel a környezetvédelmi akciókban, azok megszervezésében. A lakóhely öröm- és 

bánattérképének elkészítése, a problémák megfogalmazása, elküldése az önkormányzathoz. A 

lakóhely cselekvő szeretete. (Aki akar valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogást.) 

 

Gazdasági nevelés 

A tanulók váljanak tudatos fogyasztókká. Ebben legyen szempont és érvényesüljön a környezet 

védelme. Fogalmazzanak meg kritikákat a reklámokról. Nem csak a mának, a jövőnek is kell 

élnünk! 

 

Környezettudatosságra nevelés 

A tanulók legyenek képesek úgy élni, hogy ne veszélyeztessék a természet megóvását és a 

társadalom fenntartható fejlődését. Szükséges az egy életen át tartó tanulás, a kreatív 

gondolkodás, felelősségvállalás az egyéni és közös tettekért. 

 

A tanulás tanítása 

A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátítása, az önművelés igényének 

kialakítása. Valamennyi értelmi képesség fejlesztése iskolán belül és kívül. 

A tanulási stratégia tanítható. Az általános tanulási stratégiák – mint például az összehasonlítás, 

részletezés, problémamegoldás stb. –megtanulhatók és használhatók. A tanulási stratégiák 

fejlesztik a tanulók információfeldolgozó képességét, alkalmasabbá teszik őket az összetettebb 

gondolkodásra.  

A tevékenységi formák kialakítása és tervezése során tartsuk szem előtt a vezetés és önállóság 

helyes arányát. Szervezzünk minél differenciáltabban, személyre szabottabban! 

 

Tevékenységi formák: 

– figyelés (tanári magyarázat, szemléltetés figyelemmel kísérése) 

szóbeli munka (válaszadás a tanár kérdéseire, előzetes felkészülés alapján beszámoló az 

osztálynak, megbeszélés kis csoportban, gyakorlat vagy feladatmegoldás közben) 

– írásbeli munka (jegyzetelés a tanórán, feladatlapok kitöltése, fogalmazás készítése a 

megadott témában, gyakorlati munkanapló készítése (pl. az időjárásról, állatok-

növények megfigyeléséről) 

– látványfeldolgozás (képek-rajzok elemzése, értelmezése, fotózás, rajzolás) 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program II. rész 

 159 

– konstrukció (modellek készítése, gyűjtemények összeállítása /nem növénygyűjtemény/) 

– kísérletek (csoportos és egyéni kísérletek a tanteremben) 

– terepmunka (élményszerzés, megfigyelések, kirándulások, látogatások, erdei iskola, 

folyamatos megfigyelés, méréssorozat) 

– információszerzés (könyvtárhasználat, internet, televízió, ismeretterjesztő folyóiratok, 

napi sajtó, kérdezés, véleménykutatás, meghívott vendég segítségével) 

– számítás, mérés, adatfeldolgozás (mérések elvégzése, adatrögzítés írásban vagy a 

számítógép adatbázisában, számítási gyakorlófeladatok megoldása) 

– ismeretfeldolgozás, gondolkodás (új tapasztalatok, megszerzett ismeretek és a belső 

modell összevetése, módosítás, új modell állítása,  

a modellek összekapcsolása, tudásrendszerré szervezésük) 

– művelődés, tájékozódás (olvasás, televízió, internetes honlapok, rádióból szerzett 

információk és multimédiás CD-k segítségével) 

– játék, az igazi gyermeknyelv (csoportos és szerepjátékok, utánzások, egyéni és 

csoportos játékos fejtörők, versenyek) 

– bemutatás (tabló, poszter összeállítása, kiállítások rendezése, bemutatása másoknak, 

videofilm-készítés) 

– projektmunka (aktív részvétel, feladat-végrehajtás, szervezés, irányítás). 

 

 

Testi és lelki egészség 

A harmonikus, egészséges életre való törekvés, és ennek értékként való tisztelete. Egészséges 

életvitel és magatartás a mindennapi életben, amelyet elősegít a pedagógusok példamutató 

életvitele. Az emberi kapcsolatok, a barátság, a szeretet fontossága. Az értelmi és érzelmi 

nevelés egyensúlya. (Amihez érzelmekkel kötődünk, jobban hat ránk, és jobban meg is marad 

bennünk.)  

 

Az oktatás-nevelés során mindig vegyük figyelembe a gyermek személyiségének meghatározó 

tényezőit: 

 

– belső tényezők: öröklött és veleszületett sajátosságok (adottságok) 

– külső tényezők: környezeti-társadalmi hatások (család, iskola, kortárscsoport). 

 

Alakítsunk ki jó, együttműködő kapcsolatot a szülőkkel, vonjuk be őket a különböző iskolai 

programokba. 

Módszertani kultúránkból ne hiányozzon a játékosság, a humor! 
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1. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 
1. Tájékozódási alapismeretek 5 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 14 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 9 óra 

4. Testünk, életműködéseink 6 óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 3 óra 

 

A tanulmányi séták egy részét tanórán belül, más részét a délutáni napközis programokkal 

összehangolva tervezhetjük. Egy vagy két hétvégén vonjuk be a szülőket is egy közös 

kirándulásra a természetben. 

 

A MEGISMERÉSI MÓDSZEREK FOLYAMATOS ALAPOZÁSA 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A megismerési 

módszerek folyamatos 

elsajátítása: 

megfigyelés, leírás, 

összehasonlítás, 

csoportosítás, mérés. 

A különböző 

folyamatok nyomon 

követésének képessége. 

Kommunikációs és 

együttműködési 

képesség fejlesztése. 

 

 

A közlekedési 

szabálytudat 

kialakítása, döntési 

képesség. 

 

 

 

 

A megismerő-, 

befogadó-, érzelmi 

képesség fejlesztése. 

 

 

Az iskola neve, címe. 

Az iskolában található 

helyiségek és 

funkciójuk. Ismerkedés 

az ott dolgozó 

felnőttekkel és 

munkájukkal. 

 

Tájékozódás az iskola 

környékén.  

 

 

 

Saját testhez 

viszonyított irányok: 

előtte, mögötte, fölötte, 

alatta, jobbra, balra. 

 

 

 

A gyalogos közlekedés 

szabályai, 

veszélyhelyzetei.  

Szabályos gyalogos 

közlekedés a kisebb 

településeken. 

 

Tapasztalatszerzés az 

iskoláról és 

környezetéről. 

Beszámolók az óvodai 

környezetről, 

összehasonlítások. 

Viselkedési szabályok 

gyakorlása az 

iskolában.  

Az otthontól az iskoláig 

vezető útvonal 

megtétele (szülői 

segítséggel). 

Az utcák nevének és a 

nevezetesebb 

épületeknek a 

megfigyelése.  

Játékos gyakorlatok az 

irányok helyes 

használatára. 

Koncentráció: 

matematika. 

 

 

 

Séta az iskola 

környékén. Közös 

Az iskolai viselkedési 

szabályok ismerete. 

Rendszeretet, a szép 

környezetre való 

igényesség. 

 

 

 

 

 

Az irányok pontos 

használata. 

 

 

 

 

 

A gyalogos közlekedési 

szabályok ismerete, 

betartása. 

 

Óvja környezete 

szépségét, értékeit. 
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A lakóhely, 

településrész 

megismerése. 

A település, 

településrész neve, 

jellegzetességei. 

 

gyalogos közlekedési 

tapasztalatok 

megbeszélése. A 

közlekedési lámpák és 

a közlekedési rendőr 

karjelzéseinek 

megfigyelése lehetőség 

szerint. 

Dramatikus játékok a 

közlekedés gyakor-

lására. 

Az iskola 

megközelítése során 

adódó veszélyhelyzetek 

elkerülési lehetősé-

geinek eljátszása.  

Az iskola környékének 

bejárása. Parkok, 

játszóterek, utcák 

fontosabb épületek, 

szobrok, emlékművek 

megfigyelése. 

Beszélgetés. 

Mi szép? Mi 

elszomorító látvány? 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A vizuális és auditív 

felfogóképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empátia készség 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

A megfigyelő-, 

összehasonlító és 

Az évszakok. Az 

évszakok sorrendje, a 

hónapok neve és 

sorrendje. Az 

évszakokhoz 

kapcsolódó ünnepek, 

helyi szokások. 

 

 

 

 

 

 

Segíts a madarakon! 

 

 

 

 

 

 

Az időjárás elemei: 

napsugárzás, 

Az óvodából és az 

életből hozott 

tapasztalatok 

felelevenítése. 

Évszakok, hónapok, 

napszakok sorba 

rendezése időrend 

alapján, képek 

segítségével. 

Az évszakokhoz 

kapcsolódó ünnepek, 

helyi szokások 

megjelenítése 

dramatikus játékokkal 

(pl. szüreti mulatság, 

karácsony, húsvét, a 

természet ünnepei). 

 

Beszélgetés. Miért kell 

a nagy hidegben 

etetnünk a madarakat? 

Mit adhatunk nekik?  

Az évszakok, hónapok 

nevének pontos 

használata. 

Az évszakok jellemzői. 

Az évszakok 

jellemzőinek 

elmondása szóban. 

 

 

A tanult ünnepek 

tartalmának elmondása 

röviden. 

 

 

Érezzen felelősséget az 

állatok iránt 
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elemzőkészség 

fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

A megismerő-, 

befogadó-, érzelmi, 

akarati képesség 

fejlesztése. 

 

A gondolkodási, 

kombinatív képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

Az elemzőkészség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

A kombinatív, 

megismerő-, 

alkotóképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A kombinatív, manuális 

képességek fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szociális, életviteli és 

kritikai készség 

fejlesztése. 

hőmérséklet, szél, 

felhőzet, csapadék. 

A víz megjelenési 

formái a természetben. 

 

Az időjárás okozta 

veszélyhelyzetek 

felismerése tapasztalat, 

kép, film alapján 

(hóvihar, villámcsapás, 

árvíz). 

 

 

 

A nap időtartama. 

A napszakok változása, 

jellemzőik. 

 

 

 

Használati tárgyaink 

anyaga. 

 

 

 

 

Ismerkedjünk a levegő 

tulajdonságaival! 

 

 

A levegő tisztasága. 

 

 

 

 

A víz tulajdonságai. 

 

 

 

A vizek tisztaságának 

óvása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi házunk, 

otthonunk, családunk. 

Munkamegosztás a 

családban. 

Fontos a rendszeresség.  

Madárkalács készítése. 

Rendezzünk 

madárkarácsonyt! 

Aggassunk egy fára 

sok-sok eleséget! 

 

Az időjárás elemeinek 

megfigyelése. 

Szóbeli beszámoló a 

napi időjárási 

megfigyelésekről, 

ábrázolás rajzos 

jelekkel. A víz 

különböző megjelenési 

formáinak érzékszervi 

megtapasztalása 

évszakonként (eső, hó, 

zúzmara, dér, jég, köd, 

pára). 

 

 

Védekezési lehetőségek 

megbeszélése  

a balesetek, 

katasztrófák 

megelőzésére. 

 

Hogyan telik el egy 

napom? Szóbeli be-

számolók, képsorok 

alkotása.  

Koncentráció: 

matematika, anyanyelv. 

 

Az óvodából és az 

életből hozott isme-

retek, tapasztalatok 

megerősítése, bővítése. 

Különféle anyagok, 

csoportosítása, 

felismerése játékosan, 

az érzékszervek 

segítségével. 

 

Játékok a levegő 

jelenlétének és nélkü-

lözhetetlenségének 

bizonyítására. Spontán 

megnyilatkozások 

meghallgatása, a levegő 

szennyezettségének 

kimutatása egyszerű 

kísérletekkel. (Pl.: 

három napra fehér 

Megfigyelés, 

tapasztalat alapján 

rövid beszámoló a napi 

időjárásról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A napszakok nevének 

helyes használata. 

 

 

A mindennapi 

használati tárgyak 

anyagának felismerése, 

megnevezése. 

 

 

 

 

 

 

A víz és a levegő 

megismert 

tulajdonságainak 

felsorolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A levegő és a víz 

néhány jellemző 

tulajdonságának 

felsorolása. 

 

 

 

 

 

 

Rendszeres 

feladatvállalás a 

házimunkában. 
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Kommunikációs és 

kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozások. 

Akik segítenek a 

bajban. 

Látogatás a 

tűzoltóságon vagy a 

mentőknél. 

Hívószámuk. 

rongyot helyezünk az 

ablakpárkányra. A 

tiszta levegő 

fontosságának 

felismertetése. 

 

Játékok a vízzel és 

színes folyadékokkal. A 

víz nélkülözhetetlen az 

élőlények számára. 

Bizonyítás 

kísérletekkel. 

Mimetikus játékok: a 

szomjas ember, állat, 

növény „testbeszéde”. 

A vízzel való 

takarékoskodás 

gyakorlása 

(vízhasználat a kéz- és 

fogmosásnál). 

Játékok a 

folyadékokkal 

(folyadékok színezése, 

különböző formájú 

edényekbe öntése, 

zenélés egyforma 

poharakba öntött 

különböző magasságú 

folyadékkal, találós 

kérdések. 

 

Hogyan tehetjük 

szebbé, barátságosabbá 

otthonunkat? Mit 

vállalok rendszeresen 

és alkalmanként a 

házimunkából? 

Egyszerű háztartási 

gépek, pl. porszívó 

használata felnőtt 

segítségével és felü-

gyelete mellett. Szóbeli 

és rajzos beszámolók a 

család közös 

programjairól. 

Koncentráció: rajz, 

anyanyelv, ének. 

 

A foglalkozások 

sokfélesége, érdekessé-

ge, megbecsülése. 

Szülők meghívása a 

tanórára. Kérdések 

felvetése a munká-

jukkal kapcsolatban.  

 

 

 

Néhány mondatos 

beszámoló a szülők 

foglalkozásáról, 

munkájáról. 
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3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenység-formák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

 

 

 

 

 

A megismerő- 

mozgásos, érzelmi, 

akarati, összehasonlító, 

megkülönböztető 

képesség fejlesztése. 

 

Az emlékezeti, 

ténymegállapító 

képesség fejlesztése. 

A közvetlen 

környezetben előfor-

duló gyakori növények.  

Elemi ismeretek a 

növénygondozásról. 

 

Állatok a parkban, 

kertben. 

A közvetlen 

környezetben 

előforduló állatok és 

társállatok 

megfigyelése. 

Érzékszervekkel 

megtapasztalható 

különbségek az állatok 

között. 

 

 

A vadon élő és a 

háziállatok életmódja 

közötti különbségek 

megláttatása. 

 

 

 

 

Séta a parkban, kertben. 

A növényzet 

megfigyelése. 

Növénygondozási 

munkák megfigyelése. 

Segítés a növények 

gondozásában, a 

tanteremben és otthon. 

Növényi részek 

csoportosítása, 

rajzolása. 

 

 

Csigavendéglátás 2-3 

napon át. Megfelelő 

életfeltételek 

biztosítása, majd 

visszajuttatása az 

élőhelyére. Csendben 

meghallgatjuk a 

reszelőnyelve munkál-

kodását a salátalevélen. 

Kirándulás egy falusi 

portára vagy egy 

állatkereskedésbe, az 

állatkert 

háziállatparkjába. Egy-

egy állat 

jellegzetességeinek 

felsorolása, kérdések 

alapján. Saját 

tapasztalatok, infor-

mációk hozzáfűzése, 

elmondása. Az állatok 

iránt érzett felelősség 

kialakítása, 

életfeltételeik-

életkörülményeik 

megfelelő biztosítása 

Állatmesék eljátszása 

dramatikus játékokkal 

vagy egy állatcsalád 

napja. A mese és a 

Néhány, a 

környezetben 

előforduló növény 

felismerése, 

megnevezése. 

 

 

 

Néhány, a 

környezetben 

előforduló állat fel-

ismerése, megnevezése, 

jellemzése. 
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valóság összehason-

lítása. 

 

 

 

 

 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Az önálló 

ismeretszerzés 

képességének 

megalapozása. A 

tanulási képesség 

fejlesztése. 

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megismerési, 

kombinatív, akarati 

készség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A testünk részei. 

A szervezetünk 

megfigyelhető ritmusai 

(szívdobogás, légzés, 

mozgások, ébrenlét, 

alvás). 

Az érzékszerveink 

szerepe környezetünk 

megismerésében. 

Az érzékszerveink 

óvása. 

Egészség, betegség. 

Az egészséges életmód. 

A helyes tisztálkodási 

szokások, az 

időjárásnak megfelelő 

öltözködés. 

 

Egészséges fejlődésünk 

feltétele a rendszeres, 

változatos táplálkozás. 

Változtatás a helytelen 

étkezési szokásokon. 

A kulturált étkezés 

igényének kialakítása. 

 

 

 

Tájékozódás a saját 

testen. A légzés meg-

figyelése. Játékos 

légzőgyakorlatok.  

Társ szívdobogásának 

meghallgatása. Testünk 

működése különböző 

környezeti hatásokra 

történő változásának 

megfigyelése. Játékos 

felismerési gyakorlatok 

az érzékszervek 

segítségével. 

Helyzetgyakorlatok a 

helyes öltözködés, 

tisztálkodás 

gyakorlására. 

Dramatikus játékok, 

különböző 

élethelyzetek eljátszása 

(l. orvosnál, baleset 

történt stb.). 

 

Séta a piacra, 

vásárcsarnokba. A gyü-

mölcs- és zöldségfélék 

érzékszervi vizsgálata, 

jelentőségük 

táplálkozásunkban. 

Gyümölcs- és 

zöldségsaláták 

készítése. Ehető 

gyümölcs- és 

zöldségszobrok alko-

tása. 

Táplálékcsoportok 

alkotása képek, és kü-

lönféle táplálékok 

segítségével. Rajzos 

A testrészek 

megnevezése. 

Páros testrészek 

ismerete. 

 

A helyes tisztálkodási 

szokások elsajátítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leggyakrabban 

fogyasztott zöldség- és 

gyümölcsfélék 

felismerése, 

megnevezése, 

szerepük az egészséges 

táplálkozásban. 
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napi étrend készítése, 

megbeszélése. 

A helyes terítés és a 

kulturált étkezés 

gyakorlása. 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSHEZ 

 

Év eleji attitűd felmérés.  

Kérdésekkel, szituációk teremtésével meg kell győződni arról, hogy a gyerekek milyen 

környezetszemléletet hoztak magukkal. 

Folyamatos szóbeli és egy félévi, év végi szöveges értékelés ajánlott. 

 

Az értékelés szempontjai: 

 Hogyan valósult meg a természettudományokban begyakorolható megismerési módszerek 

alkalmazása? 

 Pontosan használja-e a tanuló a tanult fogalmakat? 

 Mennyire tudja a megszerzett ismereteket alkalmazni, összekapcsolni? 

 Felismeri-e a tanuló az összefüggéseket, oksági kapcsolatokat? 

 Le tud-e vonni elemi következtetéseket a tanult ismeretek alapján? 

 Mennyire viszonyul pozitívan a feladatvégzéshez? 

 Mindennapi életében, cselekvéseiben hogyan nyilvánul meg az elsajátított ismeretek 

alkalmazása? 
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2. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 
1. Tájékozódási alapismeretek 3 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 4 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 15 óra 

4. Testünk, életműködéseink 10 óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 5 óra 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Az életvezetési, 

információs, szociális 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

Az emlékezeti, 

ténymegállapító, aka-

rati, 

megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

 

 

Tájékozódási 

alapismeretek bővítése.  

Helyes viselkedés a 

járműveken. 

 

 

 

 

 

 

 

A felszín formái a 

lakóhelyen és 

környékén. 

 

 

A megismerési 

módszerek folyamatos 

alapozása. 

Megfigyelések az 

iskola tágabb 

környékén. A 

szabadidő eltöltésének 

helyei; intézmények, 

nevezetes épületek, 

közlekedési eszközök 

megfigyelése.  

A környezet 

tisztaságának 

megfigyelése.  

Megfigyelések: az 

emberi tevékenység 

hatása a környezet 

állapotára. Javaslatok a 

környezetszennyezés 

megszüntetésére. 

Fotózás. 

Közös élményszerzés 

különböző helyi köz-

lekedési eszközökön. A 

balesetmentes fel-

szállás, elhelyezkedés, 

 

Beszámoló a 

megfigyelésekről, 

tapasztalatokról 

kérdések alapján. 

 

 

 

 

 

 

A lakóhely bemutatása 

néhány rövid mon-

datban. 
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leszállás. Az udva-

riassági szabályok 

betartása.  

Séta, kirándulás a 

település környékére.  

A felszín természeti 

formáinak megfigye-

lése. Ábrázolás rajzban, 

képgyűjtemény 

készítése. 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Az összehasonlító, 

megkülönböztető, 

szelekciós, 

ténymegállapító 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A manipulációs, 

emlékezeti, elemző-, 

következtetőképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémamegoldó, 

környezeti nevelés, 

döntési képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A tanulás, 

problémamegoldás, 

Anyagok a 

környezetünkben. 

Az anyagok további 

vizsgálata érzékszervi 

tapasztalással és játékos 

kísérletekkel. 

Az anyagok mérhető és 

nem mérhető 

tulajdonságai. 

 

A szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

 

A víz és a levegő 

segítségével, 

energiájával működő 

szerkezetek nem 

szennyezik a 

környezetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerkedés néhány 

technikai eszközzel és 

működésével. 

Kerékpár, roller. 

 

 

 

 

 

A környezetben 

előforduló anyagok 

érzékelhető 

tulajdonságainak 

megfigyelése (szín, 

alak, hőmérséklet, 

felület, keménység, 

rugalmasság, íz, szag). 

Kapcsolat keresése az 

anyag és a belőle 

készült tárgy funkciója 

között. 

Ismerkedés néhány 

környezetszennyező és 

környezetbarát 

anyaggal.  

Újrahasznosítható 

anyagok. A szelektív 

hulladékgyűjtés 

gyakorlása.  

Szilárd anyagok, a víz, 

a levegő tulajdon-

ságainak vizsgálata. A 

víz három hal-

mazállapotának 

bemutatása 

kísérletekkel. A 

történés és az eredmény 

rövid megfogalmazása 

szóban. A levegő 

tulajdonságainak 

vizsgálata. Lufi- és 

szappanbuborék-fújás. 

Csináljunk gyenge és 

erős szelet legyezővel, 

hajszárítóval, 

ventilátorral. 

Felismeri a 

környezetében 

leggyakrabban 

előforduló anyagokat, 

és ismeri azok tulaj-

donságait. 

 

 

 

 

Taneszközeiben 

előnyben részesíti a 

környezetbarát 

anyagokat. 

 

 

A látott és elvégzett 

kísérletek egyszerű 

megfogalmazása 

szóban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becsülje az emberi 

gondolkodás, alkotás 

korszerű eredményeit. 

Ismerje a kerékpár 

működését. 
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kommunikációs 

képességek fejlesztése 

Mérések. A hosszúság 

mérése. Hosszúság 

mérő eszközök, 

mértékegységek (dm, 

cm). 

Űrtartalom mérése. 

Mérőeszközök, 

mértékegységek. (dl, l) 

A tömeg mérése. 

Mérőeszközök, 

mértkegységek. ((kg, 

dkg) 

Az idő mérése. Év, 

hónap, nap, óra, perc. 

 

Mimetikus játék: 

legyünk fák szellőben, 

szélben, viharban. 

 

Az eszközök 

balesetmentes 

használatának és 

működésének 

megbeszélése. 

Bemutatás képekben 

Milyenek voltak az első 

kerékpárok? Milyen 

fejlődésen mentek át? 

Mit tud egy mai 

kerékpár? Karbantartás, 

tárolás. 

 

Csoportmunka. 

Mérések, becslések 

alkalmilag választott 

mértékegységekkel. 

Kifejezések a 

népmesékből: arasz, 

kőhajításnyi, egynapi 

járóföld, stb. A mai 

hosszúságmérő 

eszközök használatának 

gyakorlása: 

mérőszalag, vonalzó. 

Mérések alkalmi 

mérőeszközökkel: 

csészényi, kanálnyi, öt 

csepp. Folyadékok 

töltögetése különböző 

formájú és nagyságú 

edényekbe. Melyikben 

van több? 

Becslés, mérés 

deciliteres és literes 

mérőedénnyel. 

Tömeg becslése, 

mérése. Játék: 

bevásárlás. Mérés 

konyhai mérlegen. 

Régi, és a különböző 

helyeken használatos 

mérlegek képeinek 

bemutatása.  A 

gyerekek 

testtömegének mérése 

fürdőszobai mérlegen. 

Viszonyítás, sorba 

rendezés. 

Napóra, virágóra 

bemutatása képekben. 

 

Használja az ismert 

mértékegységeket a 

mindennapi életben. 

Tájékozódjon az 

időben, tudja leolvasni 

a pontos időt. 
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A homokóra működése. 

Beszélgetés: Milyen 

napszakot jelentenek a 

kifejezések: 

alkonyatkor, hajnalban, 

a nap fent jár az égen. 

Különböző órák 

működésének 

tanulmányozása, az idő 

leolvasása. Vers a 

hónapokról: Balogh 

József: Virágszirom 

tizenkettő. Melyik 

hónaphoz milyen 

családi, társadalmi 

ünnepek kötődnek? 

 

 

 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megfigyelő-, 

elemző-, következtető-

képesség fejlesztése. 

 

Az összehasonlító, 

megkülönböztető 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érzelmi, empatikus 

képességek fejlesztése. 

 

 

Kirándulás az őszi 

erdőbe. 

Az erdő 

életközösségének 

megfigyelése. 

Jellegzetes fák, 

cserjék, erdei virágok. 

Rovarok, madarak, 

emlősök. 

 

 

 

 

 

 

A mező élővilága. A 

szántóföld,  

a rét és a legelő közös 

neve: mező. A mezőn 

élő néhány jellemző nö-

vény- és állatfaj 

megismerése. 

 

 

 

 

 

 

Az erdőjárás 

szabályainak 

megbeszélése. A 

tananyagban említett 

élőlények spontán 

megfigyelése halkan, a 

kitaposott ösvényen. 

Vajon milyen állattal 

találkozunk? 

Letelepedés az erdei 

tisztáson. Élményrajz 

készítése. A 

tapasztalatok 

kiegészítése a tankönyv 

információival, 

filmekkel, a 

könyvtárban szerzett 

ismeretterjesztő 

olvasmányokkal. 

Az információk 

feldolgozása 

csoportmunkában. 

 

Móra Ferenc: Sétálni 

megy Panka c. verse. 

Kirándulás a tavaszi 

mezőre. Spontán és 

A kirándulások, 

természetjárások során 

környezettudatos 

magatartást tanúsít. 

 

 

 

 

 

 

 

Fel tudja sorolni 

néhány megismert 

élőlény jellemző 

tulajdonságait. 

 

Röviden jellemezzen 

két-három megismert 

élőlényt. 
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Az összefüggések 

felismerésének ké-

pessége. 

A mozgásos képesség 

fejlesztése. 

A mérési képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természet ritmusai. 

Ismerkedés a természet 

könnyen megfigyelhető 

ciklusaival: évszakok, 

időjárási jelenségek. 

Mozgások az 

élővilágban, állandóság 

és változás. 

irányított 

tapasztalatszerzés. 

Megfigyelések. A 

szántóföldet az ember 

műveli, a legelőn az 

állatok legelnek, a rétet 

lekaszálják a 

háziállatok téli ete-

tésére. 

 

Játékok a réten, 

hempergőzés a fűben, a 

tavaszi virágok színe, 

illata. 

Letelepedés egy 

vakondtúrás körül, 

vakondmese 

meghallgatása.  

A szorgalmas méhek, 

hangyák és gyönyörű 

pillangók megfigyelése. 

Közös éneklés a 

pillangókról. Egy 

kedves élőlény 

lerajzolása.  

A tapasztalatok 

kiegészítése a 

tankönyv, a 

természetfilm és az 

ismeretterjesztő 

könyvek információival 

– feldolgozás  

csoportmunkában. 

 

A megfigyelések, az 

eredmények rögzítése. 

Az idő érzékelése, 

becslése, mérése. 

 

A mozgásban 

megnyilvánuló 

állandóság és változás 

tanulmányozása 

egyszerű példák 

segítségével. 

Mimetikus játék a hely- 

és helyzetváltoztató 

mozgásra az 

élővilágban. 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 
 

Fejlesztési célok Tananyag 
Ajánlott 

tevékenységformák 

A fejlesztés várható 

eredménye 
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Módszertani 

javaslatok 
 

  

 

A ténymegállapító, 

mozgásos, 

ítéletalkotási, 

megkülönböztető, 

önértékelő képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értelmi, szociális, 

interperszonális 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefüggések 

megláttatása, 

honismeret, környezeti 

nevelés. 

Életműködéseink főbb 

jellemzői 

(mozgás, táplálkozás, 

légzés, növekedés, 

fejlődés). 

A természet ritmusai. 

Egészséges életrend, 

napirend, testmozgás, 

táplálkozás. 

Melyik 

érzékszervünkkel 

érzékeljük? 

Az érzékszervek 

védelme. 

 

 

 

Aki más, mint én. 

 

 

 

 

Napi étrend készítése 

önállóan, írásban. 

Ilyen vagyok. 

 

 

Táplálkozz 

egészségesen! 

 

 

 

Óvjuk egészségünket! 

A helyes fogápolás. 

 

 

 

 

 

Hogyan kerül a kenyér 

az asztalunkra? A tej 

útja 

 

Az élőlények jellemző 

tulajdonságainak 

megjelenítése 

dramatikus játékokkal. 

Megfigyelések saját 

testen, társakon, 

családtagokon. Szóbeli 

beszámolók a 

tapasztalatokról.  

 

Szemléltetés 

folyamatábrákkal, 

fotókkal.  

Életkori 

sajátosságoknak 

megfelelő napirend 

készítése, a napirendek 

véleményezése társak 

által. Véleménycsere. 

Játékok. Bizonyos 

érzékszervek 

kiiktatásával különböző 

anyagok, tárgyak 

felismerése.  

A szemüveget vagy 

hallókészüléket viselő 

társak iránt való 

figyelmesség.  

 

Önértékelés. 

Megvitatás társakkal, 

pedagógusi segítséggel. 

 

 

Az ismert 

táplálékcsoportok 

fogyasztásának helyes 

aránya.  Önkritika.  

Milyen táplálékból 

fogyasztasz sokat vagy 

keveset?  

Látogatás egy orvosi 

rendelőben vagy 

dramatikus játék. 

Viselkedéskultúra.  

A védőoltások szerepe, 

a lázmérés gyakorlása, 

a lázcsillapítás módja.  

A helyes fogmosás 

bemutatása. 

 

Kisfilm megtekintése a 

búza és 

Igyekszik betartani az 

általa készített napi-

rendet. 

 

 

Óvja saját és társai testi 

épségét. 

 

 

 

Elfogadja és tolerálja a 

másságot, önként se-

gítséget nyújt a 

társainak. 

 

Fel tudja sorolni a 

tanult 

táplálékcsoportokat 

néhány példával. 

 

 

 

 

Tudja és belátja, hogy 

az egészségmegőrzés 

egyik feltétele a 

rendszeres orvosi 

ellenőrzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon különbséget 

tenni az anyag, 

nyersanyag és termék 

között, és vegye észre a 

közöttük lévő 

összefüggéseket. 
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rozstermesztésről, az 

aratásról a régi 

kenyérsütésről. 

Látogatás egy 

pékségben. A 

munkafázisok főbb 

folyamatainak 

megismerése. Anyag- 

nyersanyag, termék. 

Milyen gépeket 

használnak? Friss 

kenyérkóstolás. 

Filmrészlet 

megtekintése a 

szarvasmarhatartásról, 

a tejfeldolgozásról 

régen és most. 

Beszélgetés: Milyen 

fizikai munkáktól 

kímélik meg az 

embereket a gépek, 

hogyan segítik a 

nyersanyag 

higiénikusabb 

feldolgozását? 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSHEZ 

 

Értékelés szóban, rajzban, írásban. 

A szóbeli értékelés folyamatosan történik. A megadott szempontok megkönnyítik a gyerekek 

számára a feleletet, segítik a lényegretörőbb, rövidebb megfogalmazást, és előkészítik a későbbi 

összefüggő feleletet. Adjunk lehetőséget a saját tapasztalatok és információk elmondására a 

témával kapcsolatosan. 

A második osztály végén szükséges a diagnosztizáló felmérés 

 

Az értékelés szempontjai: 

 Hogyan valósult meg a természettudományokban begyakorolható megismerési módszerek 

alkalmazása? 

 Pontosan használja-e a tanuló a tanult fogalmakat? 

 Mennyire tudja a megszerzett ismereteket alkalmazni, összekapcsolni? 

 Felismeri-e a tanuló az összefüggéseket, oksági kapcsolatokat? 

 Le tud-e vonni elemi következtetéseket a tanult ismeretek alapján? 

 Mennyire viszonyul pozitívan a feladatvégzéshez? 

 Mindennapi életében, cselekvéseiben hogyan nyilvánul meg az elsajátított ismeretek 

alkalmazása? 
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3. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5  

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 
1. Tájékozódási alapismeretek   9,5 

2. Az élettelen természet alapismeretei 10 

3. Az élő természet alapismeretei  20 

4. Testünk, életműködéseink  10 

5. Összefoglalás, ismétlés 6 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Tájékozódási képesség, 

kreativitás, 

problémamegoldó 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A térbeli tájékozódási 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Az elemző-, értelmező-

, analizáló-, 

szintetizáló-, 

Hogyan tájékozódunk? 

Irányok, távolságok 

Tájékozódás a Nap 

segítségével 

Hogyan terjed a fény? 

Tájékozódás a 

természetben iránytű 

nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iránytű. 

A négy világtáj és a 

mellékvilágtájak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes feladat: 

Hogyan tájékozódnak 

az állatok?(lepkék, 

méhek, kutyák, 

madarak) 

Szóbeli beszámolók 

meghallgatása. 

Gyakorlati példák a 

tárgyak, élőlények 

helyzetének 

viszonylagosságára. 

Gyakorlati példák: A 

Nap felkel, magasan 

áll, lenyugszik. Példák 

a mesék világából. 

A fény terjedésének 

megfigyelése egyszerű 

kísérletek 

bemutatásával. Játékok 

a fénnyel és árnyékkal. 

Mi segít a 

tájékozódásban a 

természetben? 

Meserészletek olvasása. 

(Moha a fák törzsén, a 

csillagok) Az állatok 

lakóhelyének bejárata: 

mókusok odúja, 

hangyaboly, a 

szalmakazal 

megbontása. Tájoló 

rúd. 

 

 

Elemi szintű 

tájékozódás a 

természetben iránytű 

nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A világtájak 

megnevezése iránytű, 

árnyék, növényzet 

segítségével. 
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összehasonlító, feladat-

megoldó képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

A kooperációs, döntési, 

kommunikációs 

képesség fejlesztése,  

 

 

 

 

 

A szociális képességek 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikáció, 

honismeret, környezeti 

nevelés 

 

 

 

 

 

 

A felszínformák. 

Hegyek, dombok, 

síkságok. 

 

 

A felszíni vizek.  

Álló- és folyóvizek. 

 

 

Tájékozódás a lakóhely 

környékén. 

 

A lakóhely és 

környékének termé-

szetföldrajzi jellemzői.  

Fekvése, felszíne 

időjárása, növények, 

állatok. 

 

A lakóhely kulturális 

élete, hagyományai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lakóhely ipara, 

mezőgazdasága. 

A közlekedés és 

hírközlés története. A 

lakóhely közlekedése. 

Hagyományok, régi 

mesterségek. 

Kulturális értékek, 

lakóhelyi közösségek. 

 

Ismerkedés az 

iránytűvel. Olvasmány  

az iránytű történetéről. 

Játékos vizsgálódások 

mágnesekkel.  

Mit vonz a mágnes?  

Következtetések 

megfogalmazása. 

Ismerkedés a mágnes-

sel működő 

eszközökkel a 

környezetünkben 

(zárak, sakktábla, 

hangszóró). 

Az iránytű 

működésének 

bemutatása. 

Tájékozódási 

gyakorlatok az iskola 

környékén iránytű 

segítségével. 

Csoportmunka. 

Egyszerű alaprajzok, 

útvonalrajzok készítése 

jól ismert terepről, 

csoportosan tervezett 

saját térképjelekkel. 

 

Előzetes 

megfigyelések, 

tapasztalatok, képek, 

filmek alapján a 

felszínformák 

kialakítása 

homokasztalon, 

homokozóban. 

A felszínformák nevét 

és színét jelző táb-

lácskák kitűzése a 

megfelelő helyre. 

A felszínformák színei 

és a világtájak  

a tanulmányozása 

Magyarország dom-

borzati térképén. 

 

Tanulmányi séta 

előzetes megfigyelési 

szempontok alapján. 

Jegyzetelés, rajzolás, 

fotózás. Csoportmunka. 

Az információk 

feldolgozása csoportok-

ban, beszámolók. 

 

 

 

 

A felszínformák 

felismerése a 

környezetben, képen, 

filmen. 

A lakóhely és 

környékének 

felszínformái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lakóhelyre látogató 

vendégek helyes útba-

igazítása, tájékoztatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje lakóhelye 

hagyományait, 

fejlődését, az emberi 

munka eredményeit.  

Legyen rá büszke.  

 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program II. rész 

 177 

Feldolgozás 

csoportmunkában, 

előzetes gyűjtőmunka 

alapján. 

 

 

 

Egy ipari létesítmény, 

vagy egy 

növénytermesztési 

terület, vagy 

állattenyésztés 

meglátogatása. 

Kérdésfeltevés az ott 

dolgozó embereknek. 

Közlekedés régen, és 

ma. Beszélgetés, 

szemléltetés képekkel, 

filmbejátszásokkal.  

A lakóhely 

közlekedésének 

jellemzői, közlekedési 

eszközök. 

Hírközlés régen, és 

most. Játék: Üzenetek 

morzejelekkel. 

Beszélgetés a hírközlés 

fejlődéséről, a 

legkorszerűbb 

eszközökről. 

Beszámoló a lakóhely 

néhány hagyományáról 

előzetes gyűjtőmunka 

alapján.  

Régi mesterségek 

cégérei képekben, 

tárgyak bemutatása. 

Beszélgetés a lakóhelyi 

közösségek pozitív 

hatásairól. 

(néptánccsoport, 

színjátszó kör, 

sakkszakkör, nyugdíjas 

klub, és a különböző 

sportok.) 

 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
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Összefüggések 

felismerése, a 

manipulációs, 

gondolkodási, 

ténymegállapító 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elemző-, értelmező-

, következtető-, 

mozgásos képesség 

fejlesztése. 

Halmazállapotok. 

A szilárd anyagok (a 

porok nem kemény, de 

szilárd anyagok). 

A folyadékok (víz, olaj, 

gélek). 

A légnemű anyagok 

(oldódás, olvadás, 

égés). 

 

A víz tulajdonságainak 

vizsgálata (alaktartás, 

átlátszóság, 

összenyomhatóság). 

 

 

 

 

Az időjárás. 

 

A víz előfordulási 

formái a természetben. 

Időjárási hatások. 

 

 

A vizek védelme. 

 

 

 

 

Az égés. Éghető és 

éghetetlen anyagok  

A tűz haszna és káros 

hatásai. 

A tűzoltás módjai. 

A tűzesetek 

megelőzése. 

 

Az anyagok 

érzékszervekkel 

tapasztalható 

tulajdonságai. 

Csoportos és tanítói 

kísérletek az oldódás, 

olvadás, forrás, 

párolgás, lecsapódás 

bemutatására. Az 

anyagok nem tűnnek el.  

 

A levegő 

páratartalmának és a 

gőz erejének 

bizonyítása 

kísérletekkel. A kísérle-

tek szükséges 

eszközeinek, módjának, 

folyamatának, 

eredményének 

megfogalmazása 

segítséggel. 

 

Az időjárás 

megfigyelése több 

napon át. 

Lejegyzés jelek 

segítségével. 

A hőmérő önálló 

használata, leolvasása. 

Előzetes kutatómunka a 

csapadékfajtákról. 

 

A különböző tisztaságú 

vízminták vizsgálata 

érzékszervekkel és 

egyszerű eszközökkel 

Tanítói kísérlet 

bemutatása. A tűzoltás 

módjainak bemutatása 

tanítói kísérlettel 

(homok, hab, víz). 

Gyakorlatok. A 

tanterem és az épület 

elhagyása az iskola 

tűzriadó terve szerint. 

Beszélgetés a tűzoltók 

munkájáról, 

hívószámuk. 

A különféle 

halmazállapotú 

anyagok főbb 

jellemzőinek ismerete. 

 

 

 

 

 

A tapasztalatok, 

megfigyelések, 

mérések rögzítése 

előzetes megbeszélés 

alapján. 

 

A hőmérő helyes 

leolvasása. 

 

 

 

 

A tanult 

mértékegységek helyes 

használata. 

 

 

 

A vízszennyezés káros 

hatásának ismerete, 

következményei. 

 

 

 

Az égés feltételeinek 

felsorolása. 

 

 

 

A tűz veszélyének és 

hasznának ismerete 
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3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

 

 

A vizuális és auditív 

képesség fejlesztése. 

 

Az összehasonlító, 

megkülönböztető-, 

problémafelismerő és -

megoldó képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

A térbeli tájékozódás, 

az emlékezeti, 

kooperációs, innovatív 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összehasonlító, 

elemző-, szintetizáló-, 

következtetőképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

A vizek, vízpartok 

élővilága. 

A vizek, vízpartok 

néhány jellegzetes 

növény- és állatfajának 

megismerése. 

 

 

 

 

 

 

Az ember felelőssége a 

környezetért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kert, a park, az erdő, 

a mező és a vizek-

vízpartok jellemző 

élőlényei, életfeltételei. 

 

Élőlények, anyagok és 

egyszerű természeti 

jelenségek 

megfigyelése. 

Célzatos és spontán 

megfigyelések egyre 

sokoldalúbb 

információs, 

kommunikációs 

technikák segítségével. 

Tapasztalatok 

kifejezése szóban, 

rajzban, írásban. 

 

Tanulmányi séta. 

Spontán és célzott 

megfigyelések.  

A megfigyelések rövid 

lejegyzetelése. 

Összehasonlítás az 

eddig megismert 

élőhelyekkel. 

A környezet 

tisztaságának, 

szennyezettségének 

megfigyelése. 

 

Letelepedés a 

vízparton. A táj 

„hangjai”. Rövid nesz-

vers alkotása 

csoportonként, a társak 

verseinek meg-

hallgatása.  

A növények 

testfelépítésének 

tanulmányozása – 

összefüggése a 

környezettel. Növényi 

részek lerajzolása, 

fotózás. 

Állatok megfigyelése 

csendben, kitartóan – 

távcső használata.  

 

 

Tapasztalatok 

lejegyzése rajzban, 

írásban 

 

 

 

 

 

 

A tapasztaltak és a 

tanultak kifejezése 

szóban, írásban, 

rajzban. 

Az élőlények egyszerű 

csoportosítása. 

A természet cselekvő 

szeretete. 

 

A helyes viselkedési 

kultúra a természetben. 

Együttműködés a 

társakkal. 

 

Néhány megismert 

élőlény jellemző 

tulajdonságainak 

megfogalmazása 

röviden szóban, 

felsorolásuk írásban. 

 

 

 

 

 

 

Részvétel 

környezetvédelmi 

tevékenységekben  

 

 

Az életfeltételek pontos 

ismerete. 
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Vízminta vétele, 

érzékszervi vizsgálata. 

Határozókönyvek, 

lexikonok használata, 

keresés az interneten, 

versek, mesék, dalok a 

vizek, vízpartok 

élőlényeiről. Lehetőség 

szerint hajózás. A látott 

környezet öröm- és 

bánattérképének 

elkészítése.  

 

Tisztaság, szépség, 

különféle hulladékok 

feltérképezése. 

Mit tehetünk?  Kreatív 

ötletek a környezet 

szépségének 

megóvására, 

megőrzésére. 

Megbeszélés. A 

segítség megszervezése 

felnőttek 

közreműködésével. 

Az eddig megismert 

élőhelyek 

összehasonlítása. 

 

 

 

4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
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A mentális, értelmi, 

szociális, interper-

szonális képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A döntési képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

Az empatikus képesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önelfogadás, 

önértékelés képes-

ségének fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

A szociális, 

interperszonális képes-

ség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészséges életmód. 

 

 

 

 

 

 

A táplálkozás. 

A fontosabb 

élelmiszercsoportok. 

 

 

A táplálkozási 

ártalmak. 

 

 

 

 

A légzés. 

A tiszta levegő hatása 

az egészségünkre. 

 

A levegő útja 

testünkben. 

 

 

 

 

A betegségek. 

Viselkedéskultúra a 

környezetünkben 

előforduló fertőző 

betegségek esetén. 

 

 

 

Hogyan előzhetjük meg 

a betegségeket? 

Találkozás 

önmagaddal. 

 

 

 

 

 

 

 

Madarat tolláról, 

embert 

barátjáról.(értelmezés, 

példa keresése) 

 

 

 

 

A helyes 

időbeosztáson, a 

rendszeres 

testmozgáson és 

tisztálkodáson kívül  

a társas kapcsolatok 

fontossága. Beszélgetés 

irányított kérdésekkel, 

vélemények 

meghallgatása. 

 

 

Élelmiszerek 

csoportosítása az előző 

évfolyamokon szerzett 

ismeretek segítségével 

Irányított beszélgetés a 

tapasztalatok alapján 

A gyomorrontás, 

hányás, hasmenés okai. 

Étvágytalanság vagy 

túlzott evés.  

A helyes orrfújás 

gyakorlása. 

Irányított beszélgetés. 

Milyen érzés, ha 

megjövünk egy 

kirándulásról, vagy 

játszottunk a 

szabadban? Miért 

szükséges a 

csecsemőket 

rendszeresen levegőre 

vinni? 

A dohányzás káros 

hatásai. 

A levegőt szennyező 

különböző anyagok. 

 

Irányított beszélgetés. 

A betegségek lehetnek 

testi és lelki eredetűek.  

Saját és családi 

tapasztalatok 

elmondása az előfordult 

betegségek okáról. 

Hogyan segítettem 

beteg családtagjaimat? 

 

Előzetes kutatás, 

tapasztalatok alapján: 

Az orvos és a 

természetgyógyász 

munkája. 

A kuruzslás veszélyei. 

 

A tanuló tisztában van 

főbb testméreteivel, és 

ezt rendszeres 

időközökben ellenőrzi. 

 

 

 

Ismeri a helyes 

táplálkozási 

szokásokat, a 

táplálékcsoportokat. 

 

Össze tudja állítani napi 

egészséges étrendjét. 

 

 

 

 

 

 

 

Tud lázat mérni, ismeri 

a lázcsillapítás 

módszereit. 

 

 

 

 

Megfelelő magatartást 

tanúsít a beteg 

emberekkel szemben. 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a folyamatos 

önismeretre, 

önértékelésre. 

Elfogadja önmagát,  

a kritikát, tudja, hogy 

mely tulajdonságain 

kell változtatnia. 
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Döntési képesség 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan hat rám a 

reklám? 

 

Az önismeret további 

fejlesztése.  

Kitalálós játék: társak 

jellemzése név nélkül. 

Kiről van szó? 

Önkritika. A társak, 

felnőttek véleményének 

meghallgatása. 

Irodalmi példák, 

szemelvények 

felolvasása tudósok 

feltalálók életéről 

 

Beszélgetés. 

„A barátod vize 

édesebb az ellenség 

mézénél.” 

A barátságban 

nélkülözhetetlen az 

egymás iránti tisztelet, 

a türelem, őszinteség, 

alkalmazkodás, segítő-

készség.  A barátság 

mint érték.  

Értelmezés példákkal. 

Játék: ki ő?  

Tulajdonságok 

felsorolása alapján a 

barát nevének 

megfejtése. 

 

Beszélgetés, vita a 

pozitív és negatív 

hatású reklámokról. 

Van kedvenc reklámod? 

Miért tetszik neked? 

(szép látvány, jó a 

szövege, zenéje). 

Néhány reklám közös 

elemzése. Készíts 

reklámot a 

legkedvesebb 

játékodról!(rajz, ismert 

dallamra szöveg írása.) 

Készítsétek el 

csoportmunkában egy 

zöldségféle reklámját! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próbálja meg 

kiszűrni segítséggel 

a negatív 

reklámokat 

 

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSHEZ 

 

Értékelés szóban, rajzban, írásban. 
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A szóbeli értékelés folyamatosan történik. A megadott szempontok megkönnyítik a gyerekek 

számára a feleletet, segítik a lényegretörőbb, rövidebb megfogalmazást, és előkészítik a későbbi 

összefüggő feleletet. Adjunk lehetőséget a saját tapasztalatok és információk elmondására a 

témával kapcsolatosan. 

Rövid írásos, rajzos témazáró felmérések. 

 

Az értékelés szempontjai: 

 Hogyan valósult meg a természettudományokban begyakorolható megismerési módszerek 

alkalmazása? 

 Pontosan használja-e a tanuló a tanult fogalmakat? 

 Mennyire tudja a megszerzett ismereteket alkalmazni, összekapcsolni? 

 Felismeri-e a tanuló az összefüggéseket, oksági kapcsolatokat? 

 Le tud-e vonni elemi következtetéseket a tanult ismeretek alapján? 

 Mennyire viszonyul pozitívan a feladatvégzéshez? 

 Mindennapi életében, cselekvéseiben hogyan nyilvánul meg az elsajátított ismeretek 

alkalmazása? 
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4. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 72 – heti óraszám: 2 

 

Témakörök 

 

A témakörök feldolgozására 

javasolt óraszám 
1. Tájékozódási alapismeretek 18 óra 

2. Az élettelen természet alapismeretei 15 óra 

3. Az élő természet alapismeretei 22 óra 

4. Testünk, életműködéseink 9 óra 

5. Összefoglalás, ismétlés 8 óra 

 

1. TÁJÉKOZÓDÁSI ALAPISMERETEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Ok-okozati 

összefüggések 

megláttatása, 

problémamegoldó és 

döntési képesség 

fejlesztése, 

kommunikációs 

készség fejlesztése. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földünk, helyünk a 

világegyetemben. 

A Föld alakja- a 

földgömb. 

A Föld mozgásai. A 

forgás és keringés 

következményei. 

Óvjuk, védelmezzük 

Földünket! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föld, Naprendszer, 

Tejútrendszer, 

Világegyetem. A 

fogalmak 

szemléltetése 

filmmel, képekkel, 

modellezéssel. 

Beszélgetés, vita. 

Létezhet-e a Földön 

kívül is élet? 

A Föld alakjáról 

szóló régi 

elképzelések, 

hiedelmek 

ismertetése előzetes 

kutatás alapján 

(könyvtár, internet, 

tudományos 

ismeretterjesztő 

filmek). A Föld gömb 

alakja. Északi sark, 

Déli sark. 

Problémafelvetés: 

Találkozhat-e a 

pingvin egy 

jegesmedvével a 

Déli-sarkon?  

Szárazföldek, vizek 

ábrázolása a 

földgömbön, 

Magyarország helye. 

A tanultak alapján 

fogadja el a 

világegyetemmel 

kapcsolatos 

tudományos 

magyarázatokat. 

Olvasson, kutasson 

önállóan tovább ezen 

a területen is. 

Legyen képes 

felmérni saját 

környezete állapotát, 

és cselekvő 

szeretettel tegyen 

érte. 

Tudja, hogy a 

fenntarthatóság csak 

a Föld népeinek 

összefogásával 

valósulhat meg. 
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Az elemző-, értelmező-

, problémamegoldó 

képesség fejlesztése. 

 

Az információs, 

kommunikációs ké-

pességek fejlesztése. 

A térkép titkai.  

A mi hazánk: 

Magyarország 

(felszínformák, vizek, 

települések). 

 

 

A mi hazánk: 

Magyarország.  

Képzeletbeli utazás  

Magyarország tájain. 

 

 

 

 

 

 

Hazánk fővárosa: 

Budapest. 

A Föld forgásának és 

keringésének 

modellezése. A Nap, 

mint karmester, a 

négy évszak 

jellemzése. 

A kis környezetbarát 

c. film megtekintése. 

Lokális és globális 

problémák 

megbeszélése. 

(A levegő, az erdők, a 

vizek, a talaj, a 

növények, az állatok, 

az emberiség 

veszélyeztetettsége.) 

A lakóhely és 

környéke öröm és 

bánat térképének 

elkészítése közös 

munkával. Mit és 

hogyan segíthetünk?  

Problémák esetén 

levél írása a 

polgármesternek, 

vagy környezetvédő 

szervezeteknek. 

Újságcikk 

megfogalmazása a 

pozitív 

tapasztalatokról. 

Figyelemfelhívás, 

őrizzük meg, 

vigyázzunk rá! 
 

Tájékozódás 

Magyarország 

domborzati és 

közigazgatási térképén. 

A titkok, azaz a 

térképjelek 

megismerése. 

Játékos gyakorlatok a 

térképpel frontálisan és 

párosan. 

Beszélgetés, vita. 

Hazánk jelképeinek 

ismerete és tisztelete, 

más népek jelképeinek 

tisztelete. 

Zászló, címer, 

Himnusz, Szózat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelképeink pontos 

ismerete. 

A magyar nép és más 

nálunk élő népcsopor-

tok tisztelete. Más 

népek tisztelete. 

 

 

 

 

Hazánk tájainak, 

néhány 

nevezetességének elemi 

ismerete. 

 

 

 

 

Budapest néhány 

nevezetességének 

felismerése képekről. 
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Útvonal- és 

kirándulástervek 

készítése útikönyvek 

alapján, az internet 

felhasználásával. 

Menetrendek 

tanulmányozása. 

Internethasználat a 

tanórán. 

Képes olvasmányok 

ismertetése hazánk 

tájairól és a nemzeti 

parkokról. 

Koncentráció az 

anyanyelvvel.  

Előzetes felkészülés 

alapján csoportmunka. 

Budapest történelme, 

fekvése, közlekedése, 

művelődési 

intézményei, nevezetes 

épületei, szobrai. 

 

 

2. AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI 
 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

 

 

Az innovatív, mentális 

képességek fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A megfigyelő-, elemző-

, következtető-, 

ténymegállapító 

képesség fejlesztése. 

Az összefüggések 

felismerésének 

képessége. 

 

 

 

 

Élőhelyünk a Föld. 

Az időjárás elemei. 

Az időjárás hatása 

életünkre. 

Óvjuk, védelmezzük 

Földünket! 

 

A hulladék nemcsak 

szemét, hasznos is 

lehet. 

 

 

A Föld és az 

univerzum. 

A Föld mozgásai és az 

évszakok közötti 

összefüggés. 

 

 

 

Az energia. 

 

A heti időjárás 

megfigyelése, 

lejegyzése. 

Egy napi időjárás-

jelentés elmondása 

szóban. 

Tájékozódás az időjárás 

hatásairól életünkben. 

Előzetes felkészülés a 

talaj,  

a vizek a levegő, az 

erdők, az állatok,  

az emberiség 

védelmével 

kapcsolatosan.  

Előzetes gyűjtőmunka. 

Beszélgetés az 

újrahasznosítható anya-

gokról. 

Beszélgetés az 

égitestekkel 

kapcsolatos régi és saját 

elképzelésekről. Elemi 

A környezetszennyezés 

egészségkárosító 

hatásának ismerete, a 

folyamatok 

megelőzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kísérletek 

folyamatának és 
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Az energiafajták, 

energiahordozók, 

energiaforrások. 

A megújuló és nem 

megújuló 

energiaforrások. 

 

 

Az energia terjedése. 

ismeretek gyűjtése 

égitestekről. Egy 

budapesti kirándulás 

alkalmával a 

Planetárium 

meglátogatása. 

 

Mitől van energiánk? 

Beszélgetés, vita. 

 

Beszélgetés az energia 

szerepének felis-

meréséről a mindennapi 

életünkben. 

 

Egyszerű játékok, 

kísérletek a hang, a 

fény, és a hő 

terjedésével 

kapcsolatban. 

 

eredményének 

elmondása. 

 

 

3. AZ ÉLŐ TERMÉSZET ALAPISMERETEI 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

 

A szociális, 

interperszonális 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az emlékezeti, leíró-, 

ténymegállapító, 

összehasonlító, 

megkülönböztető, 

érzelmi, akarati 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

Az információforrások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók 

környezetében 

megfigyelhető 

növények főbb 

jellemzői, kapcsolatuk 

a környezetükkel. 

Akácfa, vadgesztenye, 

hárs, petúnia, muskátli, 

tulipán. 

 

 

 

A megismerés 

módszereinek 

alapozása, folyamatos 

bővítése. 

Közvetlen 

információforrások – a 

személyesen gyűjtött 

anyagok: 

utazás, látogatás, 

filmezés, rajzolás, az 

emberek megkérdezése 

(interjú, kérdőív, 

személyes beszámoló). 

Közvetett 

információforrások – a 

mások által gyűjtött és 

feldolgozott adatok: 

könyvek, újságok, 

filmek, folyóiratok,  

tv-műsorok, internet. 

 

A tanulmányi sétán 

szerzett tapasztalatok és 

a különböző 

információk alapján  

 

Az információk helyes 

kiválasztása, biztos 

könyvtárhasználat, a 

látottak-tapasztaltak 

lényegre törő 

megfogalmazása 

szóban és írásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid szóbeli vagy 

írásbeli beszámoló az 

adott növényekről, 

szempontok alapján. 
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A szociális, 

problémafelismerő ké-

pesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lényegkiemelő, 

emlékezeti,  

szelekciós, érzelmi, 

akarati, leíróképesség 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

A gyomnövények. 

A gyógynövények, 

mérgező szoba-

növények. 

 

 

 

 

 

A kisebb gyerekek és 

testvérek óvása. 

 

 

A tanulók 

környezetében 

megfigyelhető állatok 

főbb jellemzői 

(élőhelyük, 

testfelépítésük, 

életmódjuk, 

táplálkozásuk, 

szaporodásuk, 

tulajdonságaik, 

jelentőségük az 

életünkben).  

Éti csiga, katicabogár, 

feketerigó, veréb, 

kutya, macska, ló. 

a környezetben 

előforduló növények 

jellemzése megadott 

szempontok szerint: 

élőhelye, részei, 

életfeltételei, 

gondozása, 

szaporodása, szépsége, 

jelentősége életünkben. 

Csoportmunka, 

beszámolók. 

 

Néhány gyomnövény 

felismerése képek, 

határozókönyvek 

alapján. 

Problémafelvetés: 

Mitől olyan szívósak, 

életképesek? 

Együtt keressük a 

választ. 

Néhány gyógynövény 

felismerése képekről. 

Gyógyteák főzése, 

kóstolása. A dobozon 

lévő utasítások 

felolvasása, pontos 

betartása. 

Néhány szobanövény 

felismerése, meg-

nevezése. Néhányuk 

szájba kerülve mér-

gező.  

Tanulmányi séta egy 

lovardába vagy falusi 

istállóba. 

A lovak tulajdonságai, 

gondozásuk 

megfigyelése. Lovaglás 

lehetőség szerint. A 

sport- és gyógylovaglás 

jelentősége. 

A felsorolt állatok 

megfigyelése megadott 

szempontok alapján.  

Önálló beszámolók 

röviden szóban és 

írásban. 

Gyűjtőmunka: az 

állatok megjelenése a 

művészetekben. 

Festmények, fotók, 

filmek versek, mesék, 

történetek, dalok. 

 

 

 

 

Egy fás szárú és egy 

lágy szárú növény ré-

szeinek felismerése, 

megnevezése. 

A növények jellemző 

tulajdonságai, környe-

zeti feltételeik 

felsorolása. 

Elemi növénygondozási 

munkák ismerete. 

 

 

 

Egy puhatestű, egy 

rovar, egy emlős, egy 

madár testrészeinek 

felismerése, jellemző 

tulajdonságaik 

megfogalmazása, 

életfeltételeik ismerete. 

 

Felelősségtudat, pozitív 

viszony az állatokkal 

kapcsolatosan. 
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4. TESTÜNK, ÉLETMŰKÖDÉSEINK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenység-formák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

 

 

 

 

 

 

Az intellektuális, 

mentális képességek 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manipulációs, 

ténymegállapító, 

gondolkodási, tanulási 

képesség fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tolerancia és 

empatikus képesség 

fejlesztése. 

 

 

Az érzelmi, akarati 

képesség fejlesztése. 

Az ember életkori 

szakaszai. 

 

 

 

 

Helyes és helytelen 

szokásaink. 

 

 

 

 

 

A 

szenvedélybetegségek. 

Alkoholizmus, 

dohányzás, drogok. 

 

 

 

Az ásványi anyagok, 

növényi rostok, 

vitaminok szerepe a 

táplálkozásunkban, 

életünkben. 

 

A rostok szerepe 

emésztésünkben. 

 

 

 

 

Kapcsolatom a 

társaimmal. 

 

 

 

 

 

 

A szeretet. 

 

 

 

 

 

Előzetes feladat: 

családi fotók 

összegyűjtése. Saját 

fotók. 

Rendezés fejlődési 

sorrendbe. Az életkori 

szakaszok megnevezése 

segítséggel, jellemzőik. 

Példák a környezetből, 

saját példák 

(pl.: ujjszopás, 

körömrágás). 

Beszélgetés: 

A leszokás akarat és 

önfegyelem kérdése. 

 

Előzetes felkészülés a 

környezetben ta-

pasztaltak és az 

információforrások fel-

használásával. 

A betegségek 

következményei. 

Csoportmunka. 

Különböző 

élelmiszerek,  

Tej, üdítőitalok 

dobozának, tasakjának 

vizsgálata. Mit 

tartalmaznak a 

feliratok? 

Ismerjünk meg néhány 

anyagot! 

Beszélgetés és 

felolvasás előzetes 

kutatás alapján: 

2-3 fontosabb ásványi 

anyag és vitamin 

megnevezése, szerepe 

az életünkben. 

Szent-Györgyi Albert 

munkássága. 

A kapcsolatainkat 

pozitívan befolyásoló 

jó tulajdonságok 

értelmezése példák 

segítségével: tapintat, 

Az ember életkori 

szakaszainak ismerete, 

jellemzése. 

 

 

 

 

Ismeri az élvezeti 

szerek fogyasztásának 

veszélyeit 

 

 

 

 

 

 

 

Törekvés a tudatos 

táplálkozási és vásárlási 

szokások kialakítására. 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia, empátia 

mások iránt. 
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figyelem, 

megbízhatóság, 

titoktartás, kedvesség, 

bátorság, humor. 

 

A szeretet jóakaratban, 

gyengédségben, 

önzetlenségben, 

ragaszkodásban 

megnyilvánuló 

érzelem. 

Beszélgetés: 

A fenti kifejezések 

értelmezése. 

Családi és irodalmi 

példák felelevenítése. 

 

Milyen cselekedetekkel 

bizonyítjuk az életben? 

A szeretet legmagasabb 

foka az önfeláldozó 

szeretet (Móra Ferenc: 

A szánkó c. elbeszélése 

a legszebb példája).   

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK 

ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Az értékelés felelőssége 

 

Az értékelés funkciója, hogy segítse a pedagógiai munkát és a tanulást. Egyrészt visszajelzés a 

gyereknek, a szülőnek, a tanárnak, másrészt befolyásolja a további tanulási folyamatot. 

Az értékelés feladata az ellenőrzés, minősítés, önkorrekció, az önfejlesztés folyamatainak 

tudatos irányítása. 

A diagnosztikus (felmérő) értékelés célja, hogy a pedagógus ennek eredménye alapján alakítsa 

ki tanítási stratégiáját. A diagnosztikus felmérés segíti a legjobban a minőségfejlesztést, a 

minőségteremtést, mert lehetővé teszi, hogy kritériumok, viszonyítási alapok birtokába jussunk. 

Pl. már az első osztályba érkező gyerekek számára hasznos lehet egy év eleji attitűdfelmérés. 

A pedagógus kérdéseket tehet fel, szituációkat mesélhet a környezeti problémákkal 

kapcsolatosan. Meghallgatja a gyerekek sokféle véleményét és megoldási javaslataikat. Így 

időben és könnyebben képet alkothat a gyerekek környezethez való viszonyáról. 

A szummatív értékelés a tanulási folyamat végén segít az ellenőrzésben. Megmutatja, hogy a 

gyerekek elérték-e a továbbhaladáshoz szükséges tudásszintet, megmutatja, hol van szükség 

korrekcióra, differenciálásra. 

Formatív (fejlesztő) értékelésre gondolva megállapíthatjuk, hogy a szóbeli teljesítmény és 

viselkedés-értékelés a pedagógiai folyamatban valósul meg. Mind a szóbeli, mind az 

írásbeli értékelés megjelenhet egy –egy kiemelkedő eseményhez kapcsolva is, elősegíti a 

gyerekek fejlődését, és meghatározza fejlődésük útját. Nem igazíthatjuk az egyes tanulók 

teljesítményét az osztály szintjéhez. 
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A pedagógusnak kulcsszerepe van a gyerekek eredményességéért folyó küzdelemben. 

Használjuk ki az értékelésben rejlő fejlesztési lehetőségeket. 

Az értékelés akkor éri el a célját, ha hozzájárul a gyerekek énképének fejlődéséhez, önismereti, 

önkorrekciós mechanizmusaik beindításához. 

A pozitív értékelés oldja a gyerekek szorongását, elégedetté és nyitottá teszi őket. Pedagógiai 

nyereség, ha az energiáikat a tanulás felé fordítják. 

Folyamatosan értékelhető a gyerekek kutató- és gyűjtőmunkája, részvételük a 

csoportmunkában (együttműködés, segítőkészség), értékelhetők  

a szóbeli beszámolók, a rajzos feladatok, a környezettudatos magatartás megnyilvánulásai 

(iskolában, otthon, utcán, parkban, természetben), a rendszeres növény- és állatgondozás az 

iskolában, otthon, a tanórai munka, a részvétel a különféle környezetvédelmi akciókban, 

versenyeken,  

a segítségnyújtás az idős embereknek és a kisebb gyerekeknek, a rendszeres feladatvállalás a 

családi munkamegosztásban, a parkok és más közterületek gondozása. 

Az értékelésnél fontos a tanító önértékelése is: 

– Megtettem-e mindent? 

– Jól mértem-e fel a tanuló előzetes tudását? 

– Milyen körülményeket teremtettem a tanítás-tanulás folyamatában, az értékelési 

helyzetben? 

– Gondoltam-e a gyermek önértékelésére? 

 

Az értékelés szempontjai: 

 Hogyan valósult meg a természettudományokban begyakorolható megismerési módszerek 

alkalmazása? 

 Pontosan használja-e a tanuló a tanult fogalmakat? 

 Mennyire tudja a megszerzett ismereteket alkalmazni, összekapcsolni? 

 Felismeri-e a tanuló az összefüggéseket, oksági kapcsolatokat? 

 Le tud-e vonni elemi következtetéseket a tanult ismeretek alapján? 

 Mennyire viszonyul pozitívan a feladatvégzéshez? 

 Mindennapi életében, cselekvéseiben hogyan nyilvánul meg az elsajátított ismeretek 

alkalmazása? 
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MŰVÉSZETEK 

 
VIZUÁLIS KULTÚRA 

 
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

1–4. évfolyam 
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BEVEZETŐ 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

A vizuális kultúra tanításának célja: hozzásegíteni a tanulókat a látható világ jelenségei, 

valamint a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez, 

értelmezéséhez. Továbbá célja azon képességek, készségek fejlesztése, ismeretek átadása, 

amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, 

alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. 

 

A vizuális kultúra tanítása a rajz és vizuális kultúra tantárgy keretében valósul meg. Ez a 

stúdium céljait és tematikáját illetően nem azonos a korábbi képzőművészet-centrikus 

rajztanítással. A vizuális kultúra nem csupán a „magas kultúra” körébe tartozó építészettel, 

képző-, illetve iparművészettel foglalkozik, figyelme kiterjed a kultúra minden, vizuálisan 

érzékelhető területére.  Ez azonban nem egyszerűen „témagyarapodást”, bővített tananyagú 

rajztanítást jelent, hanem egy új szemléletet is feltételez: a „köznapi vizualitás” jelenségei 

ugyanis nem értelmezhetők, értékelhetők a kizárólag hagyományos műelemző módszereket 

alkalmazó, hagyományos esztétikai normákra épülő megközelítésekkel.  

 

A vizuális kultúra tanítása során törekedni kell a megfelelő arányok kialakítására a kultúra 

köznapi vizuális jelenségeinek kritikai feldolgozása, valamint a művészetet a gyerek 

nevelésének középpontjába állító művészeti nevelés között. Helyes, ha az órai tevékenységek 

egyaránt kapcsolódnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz. 

Eltérő vonásaik mellett mindkettőnek célja a kritikai gondolkodás fejlesztése, az esztétikai 

fogékonyság, a fantázia fokozása. Mindkettő hozzájárul az észlelés érzékenységének, a 

kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.  

 

A vizuális kultúra tanításának fontos feladata az esztétikai nevelés. Ez azonban nem azonos a 

kötelező esztétikai normák sulykolásával. Az esztétikai nevelés feladata az érzékelés 

érzékenységének fokozása, a világ gazdagságának felfedeztetése; ízlésbeli kérdésekben nem 

mutat követendő irányt, választási lehetőségeket kínál, felhívja a figyelmet az ízlés társadalmi-

kulturális beágyazottságára, segít tudatosítani a tanulók saját ízlésítéleteit. 

 

Különös figyelmet kell fordítani ezért a tanítást segítő műalkotások kiválasztására. 

Legfontosabb szempont a pozitív pedagógiai attitűd: olyan képeket, alkotásokat kell válogatni, 

amelyeknek egy-egy esztétikai rendszeren belül vannak vitathatatlan értékei. (E tekintetben 

segítségül szolgálhat az érettségi kötelező képanyaga.) Azt kell szem előtt tartani, hogy a 

tanulás a gyarapodást szolgálja, örömet okozzon és ne szorongások, előítéletek kialakulásához 

vezessen, ahogyan a negatív példák, a tiltások, a kategorikus esztétikai ítéletek. Már a 

kezdetektől a változatosságra kell törekedni a műfajok, a témák, a művészi felfogások, a 

színvilág vagy az anyagalakítás stb. tekintetében, ezáltal is segítendő a tanulók esztétikai 

preferenciáinak tudatosítását.  

 

Mivel a vizuális nevelés köre a továbbiakban nem korlátozódik a művészetekre, lehetőség 

nyílik arra, hogy a rajzóra a mai élethez közelebb kerüljön. A jelenhez kapcsolódáson azonban 

nem kizárólag a köznapi vizualitással vagy a populáris műfajokkal való foglalkozást kell érteni. 

Fontos, hogy a kortárs művészet értékei már a legelső osztálytól minél gyakrabban 

szerepeljenek, szerves részét képezzék a tanításnak.  A vizuális-művészeti nevelés, amely 

kizárólag a múlt értékeit tartja szem előtt, óhatatlanul elidegeníti a fiatalokat saját koruktól. (Ezt 
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az a kronologikus művészettörténet-tanítási gyakorlat is táplálja, amely folytán a gyerekek a 

mai művészetről csak 8. osztályban tanulnak először.) A tanításnak hozzá kell segítenie a 

tanulókat a mai élet értékeinek felismeréséhez, megbecsüléséhez, gyarapításához. Fontos annak 

megértetése, hogy a múlt művészetének tanulása nem öncél, a kultúra folytonosságának 

felismerése segíti a mai kulturális jelenségek megértését végső soron önmagunk megismerését. 

 

A vizuális nevelésnek sajátos lehetősége a teljességre törekvés, az a természetesen adódó 

lehetőség, hogy a tanulók gyakorlati tevékenységeiben a különböző helyekről származó 

élmények, ismeretek összekapcsolódjanak, hogy megvalósuljon a szellemi és gyakorlati 

(manuális) tevékenységek egysége. A helyes arányokat tartó tanítás pedig egységben láttatja a 

múlt és a jelen értékeit, a hagyomány és az újítás kapcsolatáról a diákok gyakorlati, élményszerű 

tapasztalatokat szereznek. A vizuális kultúra tanítása nagymértékben hozzájárulhat a nemzeti 

kulturális identitás megerősödéséhez, amelyben fontos szerepe van a hazai vizuális kultúránk 

mai és múltbéli értékei, népművészeti hagyományai ismeretének. A közös kultúra ismerete 

mellett az összetartozás érzését azok a tanítási módszerek is segítik, amelyek a toleranciát, a 

kooperációra való hajlandóságot és képességet fejlesztik. 

 

A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén. 

Ez nem elsősorban az alkotó jellegű pályákra való felkészítés szempontjából fontos – épp 

ellenkezőleg: a játékos, alkotó légkör, az élményszerű tapasztalatok, motiváló feladatok nagy 

segítséget jelenthetnek az átlagos vagy éppen tanulási problémákkal küzdő diákok számára. Az 

itt folyó tevékenységek révén erősödhet önismeretük, önbecsülésük, problémamegoldó és 

koncentrálóképességük, ami nyilvánvalóan pozitív hatással lehet egyéb tanulmányaikra is.   

 

A tantárgyban rejlő sajátos lehetőségek érvényesüléséhez a megfelelő tanítási módszerek 

megválasztása elengedhetetlen.   

- A tantárgy csak akkor tudja céljait teljesíteni, ha megtartja alkotó-gyakorlati jellegét. A kreatív 

gyakorlati feladatok nem a „művész-pályára” vagy más szakterületekre való felkészítést 

szolgálják, hanem az elsajátítandó ismeretek mélyebb megértését, azon képességek 

hatékonyabb fejlesztését, amelyekre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy képes legyen saját 

életét önállóan alakítani (bár nyilván számos szakma legalapvetőbb ismereteit itt sajátítják el a 

tanulók).  Még az olyan elméleti jellegű tananyagok tanítását, mint a művészettörténeti 

ismeretek is nagyban segíti, ha azokhoz kreatív-gyakorlati feladatok társulnak. Az alkotói és 

befogadói magatartás merev szétválasztása egyik oldal számára sem előnyös: a műalkotások 

értelmezése, átélése ugyanis szintén tartalmaz alkotói elemeket (valójában a mű a befogadóban 

nyeri el végleges formáját), és a megfelelő színvonalú alkotáshoz ugyancsak elengedhetetlenek 

bizonyos elméleti ismeretek.  

- Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyébként is szimultán hatású rajzórai feladatok 

valódi komplex feladatok legyenek, hogy egyidejűleg minél több készség, képesség fejlesztését 

szolgálják, minél több ismeret átadását tegyék lehetővé. 

- A hatékony vizuális nevelés fontos módszere a játék, a játékosság – és nem csupán a bevezető 

szakaszban. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

1. Megismerő- és befogadóképesség (közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozása; ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás; kommunikációs képességek). 

2. Kreativitás (alkotóképesség; problémamegoldó képesség).  

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás.  

A fejlesztés a korábbi ismeretanyagokra épül (kifejezés, képzőművészet; tárgy- és 

környezetkultúra; vizuális kommunikáció), ezekre alapozva kerül sor a fent említett képességek 

fejlesztésére. A fő fejlesztési célok és a témakörök is minden évfolyamon azonosak, de 

korosztálytól függően más-más részletei kerülnek előtérbe, eltérő konkrét formában, eltérő 

szinten jelennek meg. Ezt a spirális jelleget a tanítási programok készítésénél figyelembe kell 

venni. 

 

A tantárgy sokirányú nyitottságának köszönhetően nagymértékben hozzájárul számos 

kulcskompetencia fejlesztéséhez. 

A vizuális kultúra tanulási tartalmainak feldolgozása a szókincs gyarapodását 

szolgálja, segíti az árnyaltabb, pontosabb fogalmazást. Bár az anyanyelvi kompetenciát 

valamennyi anyanyelven oktatott tantárgy fejleszti, a vizuális kultúra tantárgy gyakori 

tevékenységi formája, a látvány, a kép, a téri helyzetek érzékletes leírására való törekvés, 

illetve a leírások visszafordítása a vizuális kifejezés, közlés „nyelvére”, különösen segíti 

a fogalmi és képi gondolkodás sajátosságainak megértetését, az anyanyelvi kommunikáció 

fejlesztését. Az órai csoportos vagy projektfeladatok, a munkák közös értékelése 

ugyancsak fejlesztik a kommunikációs készséget, a szocializációt. A vizuális alkotásokkal 

kapcsolatos ismeretfeldolgozás, a különféle manuális tevékenységekhez kapcsolódó 

feladatmegoldások, kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek 

fejlesztéséhez.  

 

A tantárgy, azon jellegzetessége, hogy a tanítás önállóságra késztető kreatív gyakorlati 

feladatokon keresztül történik, a feladatok komplexitása folytán pedig lehetőség nyílik a 

különböző helyekről származó élmények és ismeretek integrálására, nagyban segítheti a 

motiváció, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását. A saját 

érdeklődésre építő vagy játékos feladatok ugyancsak fokozzák az aktivitást, a motivációt. 

 

Az önállóan megoldott projektfeladatok a strukturált, logikus gondolkodást is fejlesztik, ami – 

bizonyos, kifejezetten a matematika körébe tartozó tematikák mellett – hozzájárul a 

matematikai kompetencia fejlesztéséhez is. A vizuális kultúra tanítása során a tantárgy 

foglalkozik az alapvetően nem vizuális jelenségek, minőségek, mennyiségek vizuális 

megjelenítésével (grafikonok, táblázatok stb. alkalmazásával), valamint a sík- és térmértani 

alakzatok jellegzetességeinek megismertetésével. A digitális kompetencia elmélyítéséhez 

nagymértékben hozzájárul, hogy a projektfeladatok során a tanulók használják a számítógépet 

információszerzésre, szövegszerkesztésre. A vizuális kommunikációs feladatok pedig gyakran 

kifejezetten számítógépes képszerkesztési, képalakítási alkalmazásokat kívánnak meg.  

 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése, a kulturális értékek 

megbecsülésére nevelés kifejezett feladata a vizuális kultúra tanításának. A művészeti 

ismeretek, a saját környezet vizuális kultúrájával való foglalkozás megalapozza és fejleszti a 

nemzeti és európai azonosságtudatot, a szociális érzékenységet, az egyetemes művészet 

megismertetése pedig – sok más mellett – a toleranciát. Ugyanakkor a kultúra értékeivel való 
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találkozás, a különböző alkotási lehetőségek tevőleges kipróbálása jelentősen hozzájárul az 

énkép, az önismeret kialakulásához, a koncentrálóképesség, az önszabályozás 

megalapozásához. 

 

1−4. évfolyam 

 

Az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában a vizuális kultúra tanulása alapvetően két 

célt szolgál: egyrészt a kezdeti motiváltság, az örömteli alkotás fenntartását, másrészt pedig a 

vizuális műveltség megalapozását.  

A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában már – életkoruknak 

megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés eszközeit. Az első iskolai években mégsem 

ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő 

játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a kifejezőképesség fejlesztése, a 

vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte észrevétlen átadása a játékos gyakorlati 

feladatokon keresztül. 

Az életünket jelentősen befolyásoló média a rajz és vizuális kultúra tantárgy megkerülhetetlen 

problémaköre. A médianevelést célszerű már a bevezető szakaszban elkezdeni, ugyanis a média 

hatásainak a gyerekek már születésüktől ki vannak téve. Ezek feldolgozásához segítséget kell 

nyújtani, amire a vizuális nevelés óráin különösen jó lehetőség nyílik. 

 

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel 

és a más (pl. nyelvi vagy természettudományos alapú) tantárgyakkal. Erre az alsó tagozatban 

különösen jó lehetőség kínálkozik.  

 

A bevezető szakaszban (1−2. osztály) a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a 

belső képek kialakulását segítő kifejezés, alkotás, valamint a tárgy- és környezetkultúra, 

tárgykészítés kerüljön túlsúlyba! 

 

A kezdő szakaszban (3−4. osztály) növekedhet az elvontabb vizuális kommunikációt igénylő, 

a megfigyelőképességet, forma- és arányérzéket fejlesztendő feladatok aránya – az önkifejezés 

megőrzésének ösztönzése mellett –, ösztönözve az egyre céltudatosabb vizuális megismerést 

is. 
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1. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás       20 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 13 óra 

3. Vizuális kommunikáció   4 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozása. 

A vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Az önismeret fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az átélt események, emlékek, 

érzelmek (pozitív és negatív), 

hangulatok kifejezése térben és 

síkon.  

Főszínek, mellékszínek. 

 

 

Rajzolás különféle anyagok 

használatával. 

(Pl. Itt nyaraltunk, Szépet 

álmodtam, Fürdőszobánkban 

este, Nagymama mesél, 

Születésnapomon, Édesanyám 

velem,…) 

Évszakok, hangulatok. 

Beszélgetés a színekről. 

A vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

 

Korábbi megfigyelések 

megjelenítése. 

Családi (otthoni), óvodai, 

iskolai témák. Állatfigurák, 

emberek. 

Természeti ritmusok: nappalok, 

éjszakák, évszakok… 

A motiváció fejlesztése. 

A közvetlen tapasztalatszerzés, 

az anyagokkal való érintkezés, 

az érzékelés érzékenységének 

fokozása.  

Az érzékelés különböző 

formáinak (látás, tapintás, 

hallás, kinetikus stb.) 

kapcsolata. 

 

Festés ujjal, ronggyal, 

szivaccsal, ecsetekkel. 

Különböző anyagok 

élményszerű megtapasztalása, 

az élmények szóbeli 

megfogalmazása. 

Új technikák kipróbálása. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés 

kapcsolatának tudatosítása. 

Illusztrációk készítése.  

 

Elképzelt események, versek, 

mesék képi kifejezései. 

Képzettársítások 

kiegészítésekkel. 

Történetek, versek, kitalált 

dolgok vizuális megjelenítése. 

Átélt, elképzelt vagy hallott 

esemény vizuális megjelenítése. 

Koncentráció: magyar, ének-

zene. 

A művészettel való élményszerű 

találkozás.  

A látvány élvezetének 

kialakítása. 

 

Vizuális esztétikai jellegű 

Műalkotások, természeti 

látványok megfigyelése, leírása, 

esztétikai minőségük 

jellemzése. 

 

 

Utalások kompozíciós 

megoldásokra, téma, háttér, kie-

melés mérettel, színnel. 

 

Részletek kiegészítése különféle 

anyagokkal, technikákkal. 
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preferenciák érvényre juttatása, 

tudatosítása az alkotó 

tevékenységekben.  

Ismeretszerzés.  

A vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése.  

Beszélgetés műalkotásokról. 

 

 

A részletek. Az egész. A látható 

és az elképzelhető. Tetszik, nem 

tetszik. 

A beszédkészség, szóbeli 

szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése. 
A vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása.  

Közös verbális értékelés 

egymás alkotásainak 

megbeszélésével. 

Véleménynyilvánítás kérdésekre 

adott válaszokból kiindulva. 

 

 

A kooperáció fejlesztése. 

A kommunikáció fejlesztése.  

A beleélő képesség, a fantázia 

fejlesztése. 

 Dramatizált történet előadása 

közösen készített bábokkal. 

 

Koncentráció: dráma. 

 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

A beszédkészség, a szóbeli 

szövegalkotás és  

a megértés fejlesztése 

Tárgyaink, helyük. 

Felismerésük, formájuk, 

funkciójuk. 

Hétköznapi és művészi tárgyak. 

 

Csoportosítások: 

konyhai eszköz, játék, öltözék, 

taneszöz stb. 

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése.  

A koncentráció fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Papír, textil, agyag. 

Játékok készítése tanítói 

bemutással, mintakövetéssel: 

papírból, textilből, agyagból. 

A vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

 

A tanulási képesség fejlesztése 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Tárgyak térbeli viszonyai. 

 

Tárgyak rendezgetésével 

kialakított  térbeli kompozíciók. 

Épületek téri viszonyainak, 

tulajdonságainak vizsgálata, 

rajzos megjelenítése. 

Ismeretszerzés. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Jeles napok tárgyai.  

 

Díszlet, textilminta, mintaterv 

készítése. 

A kooperáció fejlesztése. Terem berendezése. Közös környezetalakítás, a 
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gyerekek munkáinak elhelye-

zése. 

Közös kompozíció elkészítése. 

Önállóan alkotott tárgyak 

redezése csoportmunkában. 

 

A motiváció fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

 

Anyagok alakíthatósága. Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. Anyagalakítás 

képlékeny anyagokkal, 

edénykészítés 

szétnyomkodással, egyszerű 

kézi szerszámokkal. 

A kapott feladatok irányított és 

önálló értelmezése. 

Bizonyos munkafolyamatok, 

problémák tanári segítséggel 

történő megoldása. 

Részfeladatok önálló 

megoldása. 

 

A fantázia fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Ismeretszerzés.  

 

Anyagok átlényegítése 

Bábkészítés.  

Bábtípusok használata, síkbáb, 

ujjbáb, tárgybáb készítése. 

Díszletek. 

Bábjátékok közösen. 

Síkbábok. Elöl-hátul nézet 

kialakításával, „körbejárható”, 

soknézetű  tárgyak készítése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése.  

Ismeretszerzés.  

Használati tárgyak. 

Lépték. 

 

Használati tárgyak készítése 

játékoknak, a játékhoz. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Tárgydíszítés. 

 

Egyforma – nem egyforma. 

Díszített tárgyak nézegetése. 

Véleménynyilvánítás kérdésekre 

adott válaszokból kiindulva. 

Egyszerű tárgyak (pl. 

papírdoboz, füzetborító) 

azonosítást is segítő díszítése. 

 

A tanulási képesség fejlesztése. 

 

A manuális készség fejlesztése. 

Origami. Munkafolyamatok tanári 

segítséggel történő megoldása. 

Részfeladatok önálló 

megoldása. 

 

 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Vizuális ritmusok. 

 

A hang-kép kapcsolatának 

megjelenítése. 

Egyszerű, színes formák 

kivágása, elhelyezése, rögzítése 

síkon. 

Tárgyak rendezgetésével, 
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visszatérő forma- és 

színritmusok. 

Tapsolás, kopogás ritmusának 

vizuális megjelenítése. 

Koncentráció: ének-zene. 

Belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Modell utáni ábrázolás erős 

érzelmi kötődés alapján. 

 

Személyes tárgyak (pl. játékaim, 

a szobám)  megfigyelés alapján  

történő megjelenítése. 

A megfigyelt tárgyak 

megszemélyesítése rajzban, 

festményben.  
A motiváció fejlesztése. 

A kooperáció fejlesztése. 

A kifejezőképesség fejlesztése. 

Testnyelv. Gesztusok, pantomim szituációs 

játékokkal, fotók nézegetésével. 

Az emberi gesztusok 

értelmezése. 

Koncentráció: dráma. 
A tanulási képesség fejlesztése. 

Ismeretszerzés. 

A manuális készség fejlesztése. 

Jelek, jelzések. Piktogramok: tankönyvi 

jelzések, utasítások képi 

megjelenései. Óvodai jelek, 

iskolai jelek. Táblák iskolába 

menet útközben. 

Egyszerű közlő ábrák 

értelmezése, készítése. 
A térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

 

Térbeli tájékozódás. 

 

 

 

 

Beszélgetés rajzos 

megjelenítéssel: 

Emlékezetes objektumok az 

iskola környékén, az utcán 

iskolába menet.  

Az én padom az osztályban. 

Hová vezet a folyosó? 

Tájékozódás a lakóhelyen és 

annak környékén. 
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2. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás      17 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 16 óra 

3. Vizuális kommunikáció 4 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

 

Nyomhagyások 

Nyomatok készítése. 

Terülődíszek készítése 

papírdúccal, krumplinyomdával. 

Nyomtatás talált tárgyakkal, 

természeti formákkal.  

A tárgykultúrában is 

használható nyomódúcok 

mintáinak tervezése. 

Belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A kreativitás fejlesztése. 

A manuális készség 

fejlesztése. 

Képzettársításon alapuló rajzi 

játékok. 

 

Adott papírfoltok kiegészítése 

lényekké –papírapplikáció. 

Festékes tenyérnyomok 

kiegészítése képpé, figurákká. 

Utóbbiak kivágása és 

felhasználása csoportmunkához, 

új, közös alkotáshoz. 

Mozgás: végtagok 

mozgathatósága jancsiszeggel. 

Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett élmények feldolgozása. 

A vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Az önismeret fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

A közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

 

Személyes tartalmakat 

felvonultató kifejező alkotások 

készítése. 

 

Különféle festészeti technikák 

megismertetése.  

A képek témája szorosan 

kapcsolódik a gyerekek 

mindennapi élményeihez, 

emlékeikhez (pl.: Nyaraltunk!, 

Nagyiéknál, A Balatonnál, A 

tengerparton).  

Képes úti beszámolók készítése 

családi fényképek, ma-

gazinokból kivágott fotók és 

térképrészletek, önálló al-

kotások, gyűjtött tárgyak 

felhasználásával (kollázs, mon-

tázs, plakát jelleggel, nagy 

méretben is). 

A művészettel való élményszerű 

találkozás.  

A látvány élvezetének 

kialakítása. 

A vizuális esztétikai jellegű 

Műalkotások közös felfedezés, 

beszélgetések kapcsán.  

Árnyaltabb vizuális minőségek 

mejelenítése: színárnyalatok, 

vonalvastagságok, vonal, folt és 

Műalkotások csoportosítása 

témák szerint: tájkép, csendélet, 

arckép. 
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preferenciák érvényre juttatása, 

tudatosítása az alkotó tevékeny-

ségekben.  
Az ismeretszerzés fejlesztése.  

 

A vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

 

 

színritmusok.  

A természeti látványok 

kincsestára otthonról hozott 

fényképek és műalkotások 

nézegetésével, egymás elé 

tárásával, személyes 

élménybeszámolókkal.  

 

A látott művek által inspirált 

képek festése.  

A művészettel való élményszerű 

találkozás.  

A látvány élvezetének 

kialakítása. 

A vizuális, esztétikai jellegű 

preferenciák érvényre juttatása, 

tudatosítása az alkotótevékeny-

ségekben. 

Ismeretszerzés.  

A vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

 

Plasztikai alapfogalmak, szobor 

és dombormű közötti 

különbségek. 

Modellről készített plasztikai 

művek összevetése. 

 

 

Műalkotások nézegetése 

képeken (vagy ha van ilyen, a 

környező épületek szobrászati 

díszeinek megtekintése).  

Egy tömbből mintázott, 

többfigurás körplasztika 

készítése agyagból (Anyóka 

mesét mond kis unokáinak, 

Medvemama kicsinyével). 

 

 

 

 

 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Többfigurás kompozíciók. Szerepjáték, drámajáték.  

Dombormű készítése.  

(Pl. Édesanyámmal, 

Édesapám és én, A kiscicánk, 

Akváriumunk lakói.) 

Koncentráció: dráma. 

 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés 

kapcsolatának tudatosítása. 

Illusztrációk készítése.  

 

Karakteres mesehősök 

megjelenítése. 

A mi utcánk – közvetlen 

lakóhelyünk sajátosságai, 

szépségei. Kompozíciók síkban. 

Nagyméretű, csoportos művé 

összeállított egyedi munkák (pl. 

Környékünkön). 

Koncentráció: magyar. 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA  
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A kooperáció fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Makettek, térbeli konstrukciók. Terepasztal készítése 

csoportban játszható játékokhoz, 

környezetünk tereptárgyait 
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 idéző plasztikus elemekkel 

(Versenypálya, Akadálypálya az 

iskolaudvaron, 

Kedvenc játszóterünk). 

A nemzeti azonosságtudat 

tartalmának gazdagítása, 

ismerkedés a nemzeti és etnikai 

kisebbségek kultúrájával, 

néphagyományaival. Az etikai 

normák iránti fogékonyság és az 

értékőrző magatartás fejlesztése. 

Különféle tárgyak formája, 

funkciója, eredete, kora. 

 

Régi tárgyak otthon, régi 

konyhai eszközök keresése, 

gyűjtése, bemutatása az 

iskolában. ,,Ahány ház, annyi 

szokás“: ünnepi készülődés 

otthoni minták alapján, a társak 

közötti különbözőségek, 

érdekes, eltérő szokások 

megismerése az iskolában. 

Az ismeretszerzés fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

Vizuális–taktilis jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A gyakorlati tevékenységekben 

használt technikák műveleti 

sorrendje. Anyagismeret: 

festékek viszonylatában: híg, 

sűrű. Az agyag halmazállapotai: 

képlékeny (gyúrható); 

bőrkemény (vájható), díszíthető 

(festhető, karcolható); 

csontszáraz (csiszolható, 

égethető). 

 Edények készítése agyagból: 

felrakással, üregesítéssel gyűrűs 

mintázófával. 

Edénykészítés agyaglapokból: 

dobozedény. Formára (gipsz fél-

gömbre) tapasztott agyagedény 

készítése. Edénykészítés agyag-

ból cserép présformába 

(virágcserépbe) préselve. 

Agyaghurkákból felrakással 

figurális edény készítése.  

Díszítés: pecsételés természeti 

formákkal, és saját készítésű 

agyag- vagy gipszpecsételőkkel. 

A nemzeti azonosságtudat 

tartalmának gazdagítása, 

ismerkedés a nemzeti és etnikai 

kisebbségek kultúrájával, 

néphagyományaival. 

Formálás: funkcionálisan és 

díszítve. 

 

Figurális edények. 

Használati és dísztárgy 

különbözősége (anyag, forma, 

funkció). 

Díszítés formaredukcióval: 

motívumok megfigyeltetése a 

népművészet példáin. 

Motívumok tervezése természeti 

formákból kiindulva.  

A manuális készség fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

Vizuális ritmusok a 

tárgydíszítmények köréből. 

Lehetőségek: formával, pozitív-

negatív foltokkal, mérettel, szín-

nel, az ismétlődő elemek 

számával. 

Ismeretszerzés.  

Az alkotóképesség fejlesztése. 

 

Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

 

A manuális készség fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Viseletek, textil. 

Hétköznapi, ünnepi öltözet. 

Síkbábok, ujjbábok, 

hengerbábok készítése. 

Kesztyűs bábok készítése 

textiltesttel, varrott vagy 

agyagból mintázott fejjel. 

Terménybábok készítése 

természetes formákkal. 

Kötözéses batiktechnika 

konyhai törlőkendőnek, 

rongybaba alapanyagának. 

Nemezelés: labda, gyűrű (az 

alapdarabok számtól és mérettől 

függően közös, csoportban 
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játszható népi játékok 

tárgyaiként  

is értelmet kaphatnak). 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Az ábraolvasó képesség 

fejlesztése. 

A rajzi kifejezőkészség 

fejlesztése.  

A megfigyelés utáni 

ábrázolások gyakorlati 

szerepének tudatosítása. 

A síkbeli ábrázolás elemei: a 

vonalfajták (egyenesek, görbék, 

vékonyabbak, vastagabbak, 

határolók és felületkitöltők). 

Egyszerű, vonalas magyarázó 

rajzok, szerelési útmutatók 

nézegetése, megbeszélése. 

Egyszerű vonalas magyarázó 

rajzok készítése (pl. Mit kell 

becsomagolni a kirándulásra?). 

A kooperáció fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Testbeszéd és mimika. 

 

Grimaszok és szerepek: 

egyszerű maszkok (pl. 

papírzacskók kifestésével) 

készítése adott mese 

dramatizálásához. 

Koncentráció: dráma. 

A logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

A kooperáció fejlesztése. 

 

A vizuális kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

 

Piktogramok csoportosítása. Különféle típusú piktogramok 

gyűjtése, halmazokba 

rendezése. 

 

Saját piktogramjaink. 

Az osztály igényeinek 

felmérése. 

Projektfeladat. 

Egyszerű jelek tervezése, 

elkészítése és közös elhelyezése 

az osztályon belüli eszközök, 

anyagok rendszerezésének 

megkönnyítésére – 

csoportmunkában. 

 

 

 

 

A FEJLESZTÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI 

 

Képes korának megfelelő, felismerhető ábrázolást készíteni. 

Képes az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználatra, a felszerelését önállóan rendben tartja. 

A képalkotó tevékenységek közül képes legalább a személyes ént kifejező alkotások 

létrehozására. 

Alkotótevékenysége és látványok, műalkotások szemlélése során képes néhány forma, szín, 

vonal, térbeli hely és irány használatára, illetve felismerésére.  

Tisztában van a szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségekkel.  

Képes látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére. 
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3. ÉVFOLYAM  

 

Éves óraszám: 55,5 – heti óraszám: 1,5  

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 22 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 22 óra 

3. Vizuális kommunikáció 11,5 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A beszédkészség, a szóbeli 

szövegalkotás és a megértés  

Fejlesztése. 
A vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A képmező. 

Kompozíció különféle formátu-

mokban. 

 

Személyes indíttatású témákról 

készített képek síkon.  

Az elhelyezés indoklása (pl. 

álló, fekvő téglalapon).  

A képmező formájának, 

állásának lehetséges módozatai, 

jellegzetességei, adott választás 

megfigyelése műalkotásokon, 

családi eseményekről készült 

fényképeken. 

 

A vizuális művészeti szókincs 

gazdagítása. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Műalkotástechnikák:  

kő-, agyag-, bronzszobor, 

olajfestmény, akvarell. 

Lehetőség szerint eredeti 

tárgyakon bemutatva.  

Ismeretek gazdagítása, a 

megismert műalkotások 

technikájának azonosítása.  

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés 

kapcsolatának tudatosítása. 

A beszédkészség, a szóbeli 

szövegalkotás és a megértés fej-

lesztése. 

A művészettel való élményszerű 

találkozás. 

Az elbeszélő ábrázolás, a 

lényeges mozzanat 

kiemelésének képi eszközei. 

Történetmesélés képekben. 

Illusztrációk, sorozatok, közös 

képeskönyvek készítése 

lapokból láncmesékhez. 

Időrend, fontossági sorrend, 

kiemelési választások képi 

eszközökkel. 

Beszélgetés képregényekről. 

Koncentráció: magyar. 

Egyetlen képbe sűrített történet 

a művészettörténet példái, 

középkori bestiáriumokból 

állatok életével példálózó 

ábrázolások, alkalmas fotók  

megtekintésével, beszélgetéssel. 

A művészettel való élményszerű 

találkozás. 

A látvány élvezetének 

kialakítása. 

A vizuális esztétikai jellegű 

Képzőművészeti élmény, 

műalkotás újraértelmezése – 

nem a másolás szándékával. 

Személyes választás alapján, a 

művek részleteiből kibontakozó  

érzelmi hatásra építve önálló 

képek, szobrok alkotása (a 

főfigura gyerekkorból, a 
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preferenciák érvényre juttatása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

mellékszereplők mindennapjai 

elképzeléséből fakadó belső 

képek alapján). 

Kísérletek a  képpel való 

azonosulás élményének 

felismertetésére. 

Vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

Ismeretszerzés. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A jellemző nézet és forma. 

Formaredukció, egyszerűsítés 

foltra, a felület betöltésének 

eszközei. 

A folt határai: körülhatároló és 

jelölővonalak. 

Elöl- és oldalnézet 

megfigyeléssel, témába ágyazott 

képi kifejező feladatokkal. 

Pl. Eltévedt sünit találtunk az 

iskolaudvaron. (Kíváncsian 

figyelő gyereksereg hátulról.) 

Vízi madarak megfigyelése a 

tópartról.  

Az állatkerti látogatás 

mozzanatainak felelevenítése. 

Amegfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A rajzi kifejezőkészség 

fejlesztése. 

Megfigyelés, modell alapján 

történő ábrázolás. 

Virágtanulmányok (egyszerű, 

karakteres formák, pl. 

tulipánok). 

Feladatsorok a vizuális 

kommunikáció tanulságainak 

beépítésével. 

A manuális készség fejlesztése. 

Közvetelen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek.  

Mozgás. Kétfázisú mozdulatvariációk 

ceruzán felpöndörített lapon 

megelevenedő animáción 

(súlyemelő, ugrálókötelező, 

vadászó macska stb.). 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A nemzeti azonosságtudat 

tartalmának gazdagítása, ismer-

kedés a nemzeti és etnikai 

kisebbségek kultúrájával, 

néphagyományaival. 

A manuális készség fejlesztése. 

A konstruálóképesség 

fejlesztése. 

Vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs bővítése. 

Tárgytervezés, tárgykészítés.  

 

Tárgyak funkciója. 

 

Alak, szín, minta, anyag. 

Egyszerű tárgyalkotó folyamat: 

terv, elkészítés, használat 

(eredmény). 

Agyagedény készítése. 

Lapokból szabásminták, 

anyagszükséglet. 

Díszítés nyomhagyással. 

Figurális agyagedény (régi 

fazekasedények 

összehasonlítása  

a maiakkal). 

Tapasztalás útján szerzett 

ismeretek. 

A vizuális technikákkal 

kapcsolatos szókincs bővítése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Csomagolóanyagok, 

papírfajták. A 

papírmegmunkálás lehetőségei:  

nyomatok, kollázsok, 

papírmetszetek. 

Csomagolóanyagok készítése a 

tárgyak elajándékozásához.  

 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A beszédkészség, a szóbeli 

szövegalkotás képességének 

Lakásbelsők. Lakásbelsők régen és ma, 

személyes élmények, idős 

emberek, különleges, érdekes 

otthonok, épületek. 
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fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A nemzeti azonosságtudat 

tartalmának gazdagítása, 

ismerkedés más népek korok 

kultúrájával, hagyományaival. 
 

 A tárgyak anyaga.   

Természetes és műanyagok. 

Játékszerek régen és ma 

(néprajzi gyűjtemények, 

szabadtéri múzeumok 

berendezési tárgyai). 

Különböző kultúrák játékszerei. 

Természetes anyagokból 

készíthető játékok. 

Anyaggyűjtés, anyagismeret, 

anyagszükséglet és -

megmunkálás – játékkészítés. 

 

 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

A kooperáció fejlesztése.  

 

Növények környezetünkben.  Virágóra  rajzolása, készítése 

Virágos növények ültetése 

közösen cserépbe vagy szabad 

földbe az iskolaudvaron. A 

rendezés: a növények egymás 

mellé ültetésének rendjét a 

virágok kinyílási sorrendje adja 

meg.   

A vizuális kifejezéssel 

kapcsolatos szókincs 

gyarapítása. 

A manuális készség fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Formaredukció, foltredukció 

emblémák készítéséhez. 

Virágtanulmányaikat alapul 

véve foltredukcióval emblémák 

készítése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése.  

A manuális készség fejlesztése. 

 

Útvonalrajz. 

 

Kép és szöveg együttes 

alkalmazása. 

Virágmotívumok 

felhasználásával 

meghívókártyák tervezése csa-

ládtagoknak az osztályban 

rendezett eseményekre,  

útvonaltérképek beépítésével az 

iskolát ritkán látogató 

meghívottak tájékozódásának 

megkönnyítésére, ábrákkal 

értelmezve a sarkalatos 

pontokat. 

 

 

 

 

 

 

 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program II. rész 

 208 

 

 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozására javasolt óraszám 

1. Kifejezés, alkotás 13 óra 

2. Tárgy- és környezetkultúra 13 óra 

3. Vizuális kommunikáció 11 óra 

 

1. KIFEJEZÉS, ALKOTÁS 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
Vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Ellentétek: színkontraszt, vonal-

kontraszt. 

Összetett vizuális minőségek 

tárházának bővítése, használata 

kifejező jellegű alkotásokon.  

Vizuális jelenségekkel 

kapcsolatos szókincs 

gazdagítása. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A kifejezőképesség fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

 

Kiemelések: Forma- és 

színminőségekkel, 

elhelyezéssel, mérettel, vonal- 

és foltminőségekkel, kont-

rasztokkal. 

Sötét-világos, hideg-meleg 

színek. 

Egy ismert történet 

fordulópontjának megjelenítése, 

kiemelve a legfontosabb 

szereplőket forma- és 

színminőségekkel, elhelyezés-

sel, mérettel, vonal- és 

foltminőségekkel, 

kontrasztokkal. 

Sötét-világos, hideg-meleg 

színek. 

Koncentráció: magyar. 

A vizuális kifejezés eszközeinek 

tudatosítása. 

Vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Csendéletek. 

 

A képi komponálás. 

Szimmetria, egyensúly 

és feszültségkeltés. 

 

 

 

A kifejező szándéka szerint 

választott vizuális elemek, 

eszközök, technikák. 

Színismeretek összefoglaló 

áttekintése: hideg-meleg vagy 

hőfokkontraszt, sötét-világos 

vagy fény-árnyék kontraszt, 

minőségi kontraszt (tiszta szín 

fehérrel való törésével), 

mennyiségi kontraszt  

(a színek képen belüli 

szerepeltetésében), kiegészítő 

vagy komplementer 

színkontraszt (vörös-zöld, kék-

narancs, sárga-ibolya).  

A hattagú és a tizenkét tagú 

színkör. 
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Ismeretszerzés. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Művészeti technikák. A technikák bemutatása 

lehetőség szerint valódi 

tárgyakon: falfestmény, 

fafaragás, zománc. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A verbális és vizuális kifejezés 

kapcsolatának tudatosítása. 

A vizuális kifejezés 

szókincsének gazdagítása. 

Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

 

Szépirodalmi illusztrációk 

készítése 

montázzsal. 

Formaátírás, színváltozatok, 

képi megszemélyesítés mon-

tázzsal (különleges lények, 

különleges külsők). 

Koncentráció: magyar. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

A vizuális kifejezés 

szókincsének gazdagítása. 

Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

Képzettársítások. 

 

Egyedi rajz, 

sokszorosítógrafika. 

 

 

Bevezetés a grafika műfajaiba. 

 

Művészi példák nonfiguratív 

részleteinek továbbrajzolása. 

Tárgybábok tervezése használati 

tárgyak leképezéseinek felhasz-

nálásával. 

A művészettel való élményszerű 

találkozás, a látvány élve-

zetének kialakítása. 

A beszédkészség, szóbeli 

szövegalkotás fejlesztése. 

Műalkotások elemzése, tetszés-

nyilvánítás indoklása. 

Vizuális szimbólumok. 

Természeti látványok, 

hétköznapi képek és természetet 

ábrázoló műalkotások. 

Alapvető vizuális szimbólumok. 

Különleges lények, melyek több 

lény tulajdonságait egyesítik: 

griff, sellő, szfinx, kentaur. 

A belső képzetek gazdagítása. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése.  

A vizuális kifejezés 

szókincsének gazdagítása. 

Tárgyak jellemző nézetei a 

térbeliség megfigyelésével. 

 

Lépték. 

Világos alapon körbeforgatott 

állatszobrok megfigyelése, 

árnyékuk változása. 

Óriás leszek, Vonallá 

soványodom –  árnyékkísérletek 

a napfényes iskolaudvaron, 

sportpályán. 

 

(A bábkészítéssel 

összefüggésben.) 

 

2. TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 

 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A konstruálóképesség 

fejlesztése. 

A manuális készség fejlesztése. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Bábkészítés. Óriásbábok készítése papírból, 

egész alakos emberi figurák, 

túldimenzionált méretű,  parányi 

lények (pl.: rovarok). 

A kreativitás fejlesztése. 

Ismeretszerzés. 

 

Ékszerkészítés. Mi mindenből készülhet ékszer? 

– anyaglehetőségek az igaz-

gyöngytől az elefántfűig. 

Jeltárgyak: karikagyűrű, párta, 

széki kalap stb. 
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A fantázia fejlesztése. 
Az alkotóképesség fejlesztése. 
A manuális készség fejlesztése. 

 

A nemzeti azonosságtudat 

tartalmának gazdagítása, ismer-

kedés más nemzetek  és etnikai 

kisebbségek kultúrájával, 

néphagyományaival. Az etikai 

normák iránti fogékonyság és az 

értékőrző magatartás fejlesztése. 
 

 

Egyéni igények, stílus és hagyo-

mány. 

 

Varázserejű, sokfunkciós 

tárgyak készítése különleges 

küldetésekhez: mindent látó 

nagyító, távolbalátó sisak 

rostéllyal, útjelzők, iránytűk. 

Különböző kultúrák 

gyöngyfűzési, gyöngyszövési 

jellegzetességei. 

Lehetőségek: színnel, formával, 

számossággal operáló vizuális 

ritmusok kialakítása a kétágú 

gyöngyfűzesek egyéni útjain. 

Testékszerek, testfestések, 

divatjelenségek és ezek eredete. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése.  

 

Közvetlen tapasztalás útján 

szerzett ismeretek. 

A vizuális kifejezés 

szókincsének gyarapítása. 

 

 

Az építészet  kifejezőeszközei: 

méret, tömeg, tagoltság, anyag, 

környezet. 

Természetes és organikus 

formák, valamint épületek 

megfigyelésével jellegzetes népi 

építészeti példák, épülettípusok. 

 

Agyagvár részeinek elkészítése 

páros, ill. csoportmunkában, a 

részek középkori várossá 

illesztése, terepviszonyok, 

tereptárgyak elhelyezése 

(lehetőleg külső térben).  

Rajzos épülettervek az 

agyagvárhoz. 

 

3. VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Fejlesztési feladatok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani javaslatok 
A kooperáció fejlesztése. 

A fantázia fejlesztése. 

A térbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése. 

Térképrajzolás. Külső térbe készített közös 

város térképe és 

továbbgondolása társasjátékká 

megadott szabályok alapján. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A vizuális memória fejlesztése. 

A beszédkészség, szóbeli 

szövegalkotás fejlesztése.  

Ismeretszerzés. 

Plakát és betű. 

Kép és szöveg. 

Példák a plakát történetéből.  

A figyelemfelkeltés eszközei a 

plakátokon. 

Beszélgetések a plakátokról: 

milyen típusai vannak (csak 

szöveges, kép és szöveg együtt, 

közérdekű plakátok – pl. 

eboltásra felhívás, kulturális 

hirdetések, árureklámok stb.). 

Melyik plakát kinek szól? (Ki a 

célközönség?)  

  

A kooperáció fejlesztése.  

Az empátia fejlesztése. 

A megfigyelőképesség 

Tárgykészítést, új technikát 

bemutató ábrasorok értelmezése.  

Egyszerűen kivitelezhető, 

alacsony eszközigényű munkák 

lépéseinek megfejtése és 
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fejlesztése. 

A vizuális kifejezőképesség 

fejlesztése. 

 

követése a kész tárgyig, páros 

munkában. 

 

Egymás tanítása magyarázó 

rajzok utasításainak 

kiegészítéseivel. 

 

 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

 

Életkorának megfelelően képes az alkotó, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok 

értelmezésére. 

Képes a tantervben meghatározott alkotási tevékenységek közül legalább a következőkre: 

élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; egy 

tárgy modell utáni ábrázolása, jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

Képes az újként megismert anyagok és eszközök tekintetében az alkotó tevékenységnek 

megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználatra. 

Alkotó tevékenysége során képes a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és 

irányok, illetve komponálási módok használatára, ezeket az ismereteket látványok, 

műalkotások olvasásába is be tudja építeni.  

Felismeri a szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségeket 

(pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 

Korának megfelelően képes látványok, műalkotások néhány perces szemlélésére és 

megfigyeléseinek, gondolatainak, érzéseinek elmondására a tantervben meghatározott 

legfontosabb fogalmak használatával. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK  

ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A rajzórai munka során kitüntetett szerepe van a tanulás folyamatát kísérő, a tanulók fejlődését 

segítő formatív értékelésnek, a biztatásnak,  

a fejlődést segítő kritikai észrevételeknek. Ez szinte kizárólag szóbeli, de a tanár gesztusai, 

mimikája is fontos tényező lehet. Lényeges, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti 

motiváltságot, hogy örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”. Jellemző 

a tantárgy értékelésére a formatív (fejlesztő) értékelési funkció. 

Amire figyelünk, amit értékelünk az a szemlélet, a vizuális gondolkodás érési folyamata, és az 

alkotóképesség bontakozása. A vizuális nevelés tevékenységformái a szöveges értékelés 

szempontjából: a kifejezés, a tárgy és környezetkultúra, a vizuális kommunikáció, az anyag- és 

eszközhasználat technikai fejlődése. A gyermek az élményeiből táplálkozó kifejező képekben 

a személyiségét valósítja meg. Ezért ezek értékelésekor nem közös követelményekhez, hanem 

alkati sajátosságaihoz, fejlettségi szintjéhez tudunk viszonyítani. A tárgy- és környezetkultúra 

tevékenységi körében már több az oktatási feladat. A teljesítményben a funkcióra való 

alkalmasságot vizsgáljuk képi úton, illetve szóban is. A szóbeli értékelés általában a tanító 

feladata, de már a kezdeti szakaszban kérjük ki a tanulók véleményét is munkáikról. A vizuális 

kommunikáció képességének készségei nem csak a rajz tantárgyban alakulnak ki. Amikor 

bármely tantárgy ismereteinek átadása vizuális úton történik, akkor szükséges, hogy a 

visszamondás is képi (ábrázolásos, rajzos, ábrás) legyen. A megjelenítés készségének szintje 
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jól látható. 

 

A tanulói munka év végi szummatív értékelése a munkafolyamat (a fejlődés) és a „végső 

produkció” (az aktuális teljesítmény) alapján történhet. Az értékelés a tanuló aktuális 

teljesítményét, fejlettségét veti össze az elvárható, a kívánatos normákkal, fejlettségi 

kritériumokkal. Erre vonatkozóan a továbbhaladás feltételei adnak támpontot az értékelést 

végző tanítónak.  Az értékelés akkor éri el célját, ha segíti a tanulókat a velük szemben 

támasztott követelmények megértésében, esetleges hibáik, hiányosságaik javításában, önmaguk 

fejlesztésében.   

 

 

 

A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK 

Rajztábla  rajzlap  grafitceruzák  akvarellfesték  tempera (vagy akril) festék  ecsetek  tus 

 rajztoll  filctoll  pittkréta  rajzszén  Fixatív  agyag  mintázófa  olló  papírvágó kés    

papírragasztó   triplex karton   hullámkarton lemez  pauszpapír  vizes alapú linónyomó 

festék  festékező gumihenger. 

 

Feltétlenül szükséges: Jól megvilágított (lehetőleg természetes fénnyel) tanterem, vízvétel 

lehetősége, elsötétítés lehetősége; az eszközök anyagok tárolásához zárható szekrény; diavetítő 

vagy projektor; művészeti könyvek, folyóiratok, diasorozatok.  

  

Továbbá a lehetőségek függvényében: videolejátszó + monitor; digitális fényképezőgép, 

fényképezőgép-állvány, számítógép, printer, szkenner.    
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MŰVÉSZETEK 

 
ÉNEK-ZENE 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

1–4. évfolyam 
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CÉLOK ÉS FELADATOK 
  

Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1−4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, 

segítse kialakítani zene megszerettetéséhez és az egyes zeneművek élményt nyújtó 

megismeréséhez és megértéséhez vezető utat.  

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes 

személyiség fejlesztése. 

A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás 

igényét, a zenehallgatási szokásokat, valamint az igényt a tanulókban arra, hogy egyéni 

képességeik, lehetőségeik figyelembevételével egész életük során bővítsék műveltségterületi és 

kulturális ismereteiket. Ennek érdekében szükséges a megszerzett zenei készségeket, 

képességeket, ismereteket az életkori sajátosságokból adódóan mind magasabb szintre emelni. 

Fontos feladat a zenei világkép, az érzelmi és az értelmi vonatkozású hatások jellemformáló 

erejének és szerepének megalapozása. Az érzelmi-értelmi képességek alapozása mellett kiemelt 

fontosságúként kell kezelni a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló 

tevékenységeket és a különféle műveltségterületekkel történő kapcsolódások keresését. A 

fejlesztés során nem csak a tantárgyi, hanem a képességterületi és a nevelési integrációs 

lehetőségekkel is foglalkozni kell. 

Az élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek. Kiemelkedően 

fontos a zenei ízlésformálás, a zenei ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi lehetővé az értékes 

műalkotások felismerését és elfogadását, a kritikai képesség kialakulását.  

A zene megszerettetéséhez a zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén át 

vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a felszabadult alkotó légkör megteremtése, a közös éneklés 

és a zenehallgatás örömteli megélése, a tanulás-tanítás életkorhoz igazodó játékosságának 

biztosítása, a zenei élményt gátló feszültségek feloldása, az oldott iskolai környezet léte, 

valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz. 

A sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás 

igényét és a zenehallgatási szokásokat. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az 

ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés 

a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható 

lehetőségét kínálja. 

A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle 

mozgások nyomán gyorsan és látványosan halad, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás, a 

szép testtartás, a jó légzés, a jó fizikai állóképesség kialakítását, illetve erősödését.  

Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei 

kifejezése az előadói készséget gazdagítja.  

A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe 

van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. 

A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos 

alkotás, a zenei improvizáció feltételét. A gyermekek csoport előtti éneklése, előadása módot 

ad az egyéni készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő 

adottságú gyermekek készségeinek fejlesztésére. 

A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres 

hangszertanuláshoz. 
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Fejlesztési feladatok 
Zenei alkotóképesség 

Interpretáció   

Az énekhangra alapozott tanítás az átélt zenei tartalmak énekhanggal való kifejezésére, a saját 

belső gondolati és érzelmi világ közvetítésére, az önkifejezésre, a múlt és a jelen, a magyar és 

az európai, illetve a világkultúrával való belső találkozásra, a kommunikációra nevel.  

Az énekhang minden gyermek veleszületett „hangszere”. Ezért az énekes tevékenységek a 

zenei foglalkozások alapját képezik. Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az 

ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés 

a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható 

lehetőségét kínálja. 

Ezt erősíti meg sajátos jelrendszere, a zenei olvasás-írás tudománya. Az éneklési tevékenység 

kiegészül a tánc vagy éppen a hangszerjáték élményével is.  

A zenei tevékenységek sorában az éneklés elsődlegességet élvez. Legfőképpen a csoportos 

énekléssel, a közösségi zenei tevékenységekkel szerezhetünk sikerélményt. A csoportos és 

egyéni éneklés kifejező szövegkiejtéssel, az előadásmód helyes megválasztásával a zenei hallás 

fejlesztője is.  

 

Improvizáció 

 

A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei 

fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek 

képezik.  

A rögtönzési készség fejlesztésére a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és 

formai elemek felhasználása ad lehetőséget.   

Az énekes és ritmusvariációs játék ellenritmusértékek felhasználásával, az énekes párbeszéd, a 

visszhangjáték (névéneklés), a modellként tanult mondókák, a gyermekversek, az énekes 

játékok, a tanult dallami elemek, a zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zene és a képi 

kifejezés összekapcsolásával fejleszti a tanulók kreativitását. 

 

Megismerő- és befogadóképesség 

Zenehallgatás 

A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a gyermeki élményvilág 

fontos része. A zeneértő és zeneérző képesség fejlesztésének eredményeképpen megvalósul a 

többször meghallgatott zeneművek tanári segítséggel történő felismerése, megnevezése, az 

emberi hangfajták, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek 

különbségének felismerése. 

A fejlesztés során kialakuló zenei tudat lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai 

gondolkodást, és az ízlés formálódását. 

A cél az, hogy a zenehallgatás egyre inkább járuljon hozzá a meglévő ismeretek 

alkalmazásához, az értelmi és érzelmi erők  mozgósításához, elősegítve ezáltal a személyiség 

belső harmóniájának kialakítását és az emocionális érzékenység kifejlesztését.  
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Zenei hallás és kottaismeret 

A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a gondolati 

tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként a tanulók eljutnak az önálló zenei 

gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, 

a sorszerkezet és a rövid zenei formák felismerését, az absztrakciót, az analizálást, a 

szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú 

kapcsolata a zenei műveleti képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi 

ismerete, a belső hallás fejlesztése teremti meg. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás 

alapvetően a ritmikai és a dallami elemek megismerését, felismerését és csoportos 

megszólaltatását szolgálja. 

A zenei olvasás-írás tanult eszközeit tanári irányítással/segítséggel, csoportosan alkalmazva 

végezzék a tanulók azért, hogy minden tanuló szert tehessen bizonyos fokú sikerélményre. 

Lehetőleg minden tanulóban kifejlesztendő a kottakép követési képessége. 

A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti 

képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás 

fejlesztése teremti meg. Az 1–4. évfolyamon az alapritmusok, az ütemfajták és a 

dallammotívumok felismertetése, olvasása és lejegyzése tanári segítséggel lehetséges. 

Lehetőség van a ritmushangszerek megismertetésére, használatára, a ritmikai többszólamúság 

megalapozására. A dalok ritmikai sajátosságainak megjelenítése mozgással, tánccal, kreatív 

játékokkal javasolt. A hangnevek meghatározása a vonalrendszerben a relatív szolmizáció 

alapján lehetséges.  
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1. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt 

óraszám 
Interpretáció 24 óra 

Improvizáció 4 óra 

Zenehallgatás 5 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

INTERPRETÁCIÓ 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Pontos szövegejtés, 

dallam és ritmus 

megszólaltatására való 

törekvés. 

 

Helyes levegővétel, 

testtartás alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

Megadott 

hangmagasság 

(kezdőhang) 

felismerése. 

 

Tempótartás, megfelelő 

tempóátvétel. 

Magyar népi 

mondókák, kis 

hangterjedelmű magyar 

népdalok. 

 

Népi gyermekjátékok.  

Hallás utáni daltanítás. 

 

Magyar népi mondókák 

ritmikus előadása, és 

kis hangterjedelmű 

magyar népdalok 

éneklése osztályszinten, 

kis csoportban, 

egyénileg szöveggel, 

pontos szövegejtésre 

törekvéssel. 

 

Éneklés emlékezetből. 

 

Megadott 

hangmagasság 

(kezdőhang) 

felismerése, átvétele 

csoportosan, egyénileg. 

 

Tempótartás, megfelelő 

tempóátvétel a népi 

mondókák, és a kis 

hangterjedelmű dalok 

éneklése során. 

Pontos artikuláció, 

szövegejtés, dallam és 

ritmus megszólaltatása. 

 

 

 

 

Gyermekjátékdalok 

éneklése, előadása 

játékukkal együtt. 

 

Tempótartás, 

tempóátvétel a 

csoportos éneklésben. 

Népi gyermekjátékok 

csoportos előadása. 

 

  

Felszabadult örömet 

nyújtó játék, 

  

 

 

  

 

 

Stílus és ritmusjáték.  

Ismert gyermekdal 

csoportos éneklése 

különféle karakterben 

és hangszíneken  

Kis csoportokban a már 

megjelenített színek, 

 

A tanult dalok 

előadása, játékával 

együtt 
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játéklehetőség 

megteremtése. 

 

 

 

Memóriafejlesztés. 

 

Stílus és ritmusjáték 

anyaga. 

karakterek 

megismétlése, ritmikus 

mozgással történő 

összekapcsolása és 

azok bemutatása.  

 

Közös éneklés a 

dalritmus tapsolásával, 

és az egyenletes járás 

összekapcsolásával.  

 

 

 

Dalok éneklése 

egyenletes járással, 

majd a dalritmus 

megszólaltatásával 

 

Ritmuskövetés, 

ritmikus mozgás 

gyermekdalokra. 

Ünnepkörökhöz 

kapcsolható dalok, jeles 

napok szokásainak 

megismerése.  

 

 

Ünnepkörök dalai. Felkészülés az 

ünnepekre a hangszert 

tanuló gyermekek 

bevonásával. 

 

Ünnepekhez 

kapcsolódó dalok cso-

korba szedése tanítói 

segítséggel, előadásuk 

csoportban és kisebb 

együttessel, illetve 

szólóban. 

Életkornak megfelelő 

műdalok, nemzetiségi 

és etnikai kisebbség 

dalainak 

megszólaltatása. 

 

Életkornak megfelelő 

műdalok.  

 

   

Életkornak megfelelő 

műdalok megszólalta-

tása csoportosan.    

 

Életkornak megfelelő 

műdalok megszólalta-

tása szerepjátékszerűen. 

Dalok ritmusának, 

megszólaltatása 

segítséggel. 

  

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Énekes és ritmikus 

variációs játékok önálló 

és csoportos 

megvalósítása. 

 

Dallammotívum-

variációk és ritmus-

variációk 

megszólaltatására 

törekvés. 

 

A ritmus- és 

dallamhangszeres imp-

rovizáció készségének 

kialakítása. 

Énekes és ritmikus 

variációs játékötletek.  

 

 

Tanult mondókák, 

gyermekversek, énekes 

játékok dallam- és 

ritmusrögtönzése, 

variálása a tanult 

dallami, ritmikai 

elemek 

felhasználásával.  

 

Énekes és ritmikus 

variációs játék. 

Énekes párbeszéd, 

visszhangjáték 

(névéneklés). 

 

 

 

 

 

Ritmus és 

dallammotívum 

variálása. 

 

Kérdés-felelet, tempó- 

és dinamikai változások 

alkalmazása csoportos 

és egyéni 

munkaformában. 

 Tanult dallamok eltérő 

karakterben történő 

megjelenése. 

Játék kérdés-felelet, 

tempó és dinamikai 

elemek alkalmazásával. 

 

Kérdés-felelet játék 

alkalmazása tanult 

dallamokban.  
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Mozgás-improvizáció 

dallamra, ritmusra 

alkalmazva. 

 Ritmussorok, 

dallammotívumok 

Mozgás dallamra, 

ritmusra. Ritmikus 

mozgással kísért 

dallam, mondóka. 

 

Mozgásos improvizáció 

szervezése a fantázia 

szabadságával 

egyénileg, kis csoport-

ban. 

Mozgásos 

improvizáció dallamra, 

dalra, ritmusra. 

 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

ZENEHALLGATÁS 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Ellentétpárok hallás 

utáni megkülön-

böztetése.  

 

Ellentétpárok 

(dinamika, tempó, 

hangmagasság, 

hangszín, karakter).   

  

Dalanyag az emberi 

hangfajták 

megfigyeléséhez 

(gyermek-női-férfi). 

 

Ritmushangszerek, 

metallofon, furulya, 

zongora, hegedű, 

megfigyelése 

Játék az 

ellentétpárokkal 

(dinamika, tempó, 

hangmagasság, 

hangszín, karakter).   

  

Emberi hangfajták 

hallás utáni megkü-

lönböztetése, 

felismerése, 

azonosítása (gyermek-

női-férfi) csoportosan, 

egyénileg. 

  

Hangszerek felismerése 

hangzás és kép alapján 

(ritmushangszerek, 

metallofon, furulya, 

zongora, hegedű). 

Ellentétpárok 

(dinamika, tempó, 

hangmagasság, 

hangszín. karakter) 

hallás utáni 

megkülönböztetése.   

 

 

 

Hangzás alapján 

hangszerek hangjának 

felismerése.   

Rövid zenei idézetek, 

zenehallgatási példák, 

képek, illusztrációk a 

különféle hangszerek 

megismerésére (eltérő 

korszakokból, stíluskö-

rből). 

Énekes anyaghoz 

kapcsolódó vokális és 

hangszeres 

feldolgozások. 

  

Gyermekdalok és 

magyar népzenei 

feldolgozások a 

megismert 

Rövid zenei idézetek, 

zenehallgatási példák, 

képek, illusztrációk; a 

különféle hangszerek 

felismerése hangzás és 

kép alapján  

 

Hangszerek 

felismerése kép és 

hangzás alapján.   
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hangszereken 

megszólaltatva. 

Zenei karakterek hallás 

utáni megfigyelése, 

felismerése, 

azonosítása. 

 

Hangzás felismerése, 

egyéni érzékenység 

fejlesztése.  

 

Karakterdarabok.  

 

Eltérő karakterű 

zeneművek, mű-

részletek (népzene – 

műzene). 

 

Ünnepkörökhöz 

tartozó, életkorhoz 

igazodó szemelvények  

Cselekményes zenék. 

Karakterdarabok 

meghallgatása, véle-

ménynyilvánítás 

megfigyelési 

szempontok alapján. 

 

 

 

 

 

Cselekményes zenék 

hallgatása, a cselek-

mény megfigyelése. 

Zenei karakterek hallás 

utáni felismerése, 

azonosítása. 

 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A ritmika és a tempó 

sajátosságainak 

felismerése. 

Dalok ritmikai, tempó 

és dinamikai 

jellegzetességei. 

 

Elemi ritmusértékek, 

ritmusjelek, zenei 

hangsúly felismerése. 

 

Ismeretek gyűjtése a 

ritmikai, tempó, mo-

tívum és 

ütemhangsúlyról. 

Ritmusértékek 

felismerése, a tempó 

jelzéseinek 

alkalmazása. 

Belépő dallamhangok, 

dallami és dinamikai 

elemek felismerése. 

 

Belépő dallamhangok, 

dallami és dinamikai 

elemek.  

 

Magas és mély képzet 

kialakítása, a vo-

nalrendszer, a relatív 

szolmizáció alapozása. 

Dallammotívumok 

hangoztatása, ismert 

dalokban ezek 

felismerése 

  Dallami elemek: 

magas-mély képzet, 

pentaton dallamelemek, 

szolmizációs szótagok.   

Magas-mély képzet 

megkülönböztetése 

hallás után és 

kottaképről. 

 

Pentaton dallamelemek 

megfigyelése hallás 

után, 

szolmizációs hangok 

(szó-mi, lá-szó-mi). 

 

A vonalrendszer 

ismerete, a tanult 

pentaton 

dallamelemek, a 

szolmizációs hangok 

(kézjel, betűkotta, 

hangjegy) 

elhelyezése 

 

 

 

 

Dallamhangok, 

szolmizációs hangok 

ismerete (lá-szó-mi). 

 

 

Dalrészletek olvasása, 

kottába írása segítség-

gel és egyénileg. 
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vonalrendszerben 

segítséggel és 

önállóan. 
Dalrészletek olvasása, 

kottába írása segít-

séggel és önállóan 

Dalok dallami és 

ritmikai sajátosságainak 

felismerése. 

 

 

 

 

 

Ritmikai elemek: 

egyenletes lüktetés, 

motívumhangsúly-

ütemsúly, kettes ütem, 

elemi ritmusértékek 

(negyedhang és 

szünetjelek, páros 

nyolcad), a 

ritmusvisszhang-felel-

getős, az ütem, a vonal, 

a záróvonal, az 

ismétlőjel. 

Ritmikai elemek: 

egyenletes lüktetés, 

egyenletes járás 

érzetének kialakítása, 

lépés a különböző 

értékű ritmusértékekre 

(negyed, nyolcad). 

 

Motívumhangsúly-

ütemsúly érzékeltetése 

tapssal, 

ritmushangszerrel, 

kettes ütem 

 

A tanult, gyakorolt 

dalok dallami és 

ritmikai fordulatainak 

megszólaltatása 

 

Ritmusértékek 

érzékeltetése, elemi 

ritmusértékek ismerete, 

lejegyzés a 

vonalrendszerbe. 

 

 

 

 

2. ÉVFOLYAM  

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Interpretáció 27 óra 

Improvizáció 2 óra 

Zenehallgatás                                                                    4 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

INTERPRETÁCIÓ 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Pontos szövegejtés, 

dallam és ritmus 

megszólaltatására 

törekvés. 

 

 

 

Magyar népi 

mondókák, kis hang-

terjedelmű magyar 

népdalok. 

 

Népi gyermekjátékok. 

 

 

Magyar népi 

mondókák, kis 

hangterjedelmű magyar 

népdalok éneklése 

csoportosan, kisebb 

csoportban, egyénileg 

szöveggel, pontos 

szövegejtésre törekvés. 

Helyes levegővétel. 

 

Pontos szövegejtés, a 

tanult dalokban a 

dallam és a ritmus 

pontos megszólaltatása. 
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Helyes levegővétel, 

testtartás alkalmazása. 

 

 

 

Megadott 

hangmagasság 

(kezdőhang) 

felismerése. 

 

 

 

 

 

Tempótartás, megfelelő 

tempóátvétel. 

 

Magyar népzenei 

dalanyag.    

  

Éneklés emlékezetből.  

 

Magyar népzenei 

dalanyag tanítása hallás 

után. 

 

Megadott 

hangmagasság 

(kezdőhang) 

felismerése, átvétele 

csoportosan, egyénileg. 

 

Dallammotívumok 

csoportos éneklése 

emlékezetből. 

 

Tempótartás, megfelelő 

tempóátvétel  

a népi mondókák, kis 

hangterjedelmű dalok 

éneklése során 

 

 

 

 

Megadott 

hangmagasság átvétele 

csoportos éneklésnél 

 

 

 

 

 

Közös éneklésben a 

megfelelő tempótartás, 

a hangulatnak 

megfelelő 

tempóátvétel. 

Népi gyermekjátékok 

mozgással egybekötött, 

csoportos előadása a 

koncentráció, a 

figyelemösszpontosítás 

fejlesztésével.   

 

  

 

Stílus- és ritmusjáték 

anyaga.  

 

 

Népszokások dalai. 

  

Ismert kiszámolók 

kísérése tapssal, cso-

portosan és egyénileg.  

 

Ismert népi 

gyermekjátékok 

csoportos  

játéka.   

Új szereplők választása 

és annak alapján a játék 

újrajátszása.   

 

Gyermekdalokhoz 

tartozó játékok isme-

rete, eljátszása 

csoportban. 

 

Részvétel tanult 

népszokások 

dramatikus 

előadásában. 

 

Kis csoportokban 

megjelenített színek, 

karakterek ritmikus 

mozgással történő) 

összekapcsolása és 

azok bemutatása.  

Ritmuskövetés, 

ritmikus mozgás 

gyermekdalokra. 

 

Ismert és gyakorolt 

dalok előadása játékkal 

együtt 

Ünnepkörök, jeles 

napok szokásainak, 

hagyományainak 

megismerése a 

Ünnepkörök dalai. Ünnepkörök dalai a 

jeles napok szokásaihoz 

kapcsolva, s ezáltal a 

szokások megismerése, 

Ünnephez kapcsolódó 

dalok csokorba szedése. 

A dalcsokrok előadása 

tanítói segítséggel, 

ritmushangszerekkel 
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lakóhelyen és szűkebb 

környezetében. 

és a szövegtartalom 

szerinti alkalmazás. 

Felkészülés az 

ünnepekre hangszert ta-

nuló gyermekek 

bevonásával. 

Ünnepkörökhöz 

tartozó, életkorhoz iga-

zodó szemelvények.   

csoportban és 

hangszerkísérettel, 

illetve szólóban. 

Életkornak megfelelő 

műdalok tanulása 

 

Művészi értékű 

komponált gyer-

mekdalok.   

Életkornak megfelelő 

műdalok megszó-

laltatása csoportosan, 

szerepjátékszerűen. 

Dalok ritmusának 

felismerése, 

tempójának 

megtartásával csoportos 

előadása. 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Ritmus és 

dallamhangszeres 

improvizáció 

készségének 

fejlesztése. 

Dallammodellként:  

magyar gyermekdalok, 

népzenei-műzenei 

énekes anyag. 

Olvasógyakorlatok. 

 

 

Ritmus és 

dallamhangszeres 

improvizáció anyaga, 

ritmusfelelgető, 

ritmusosztinató.  

 

 

 

 

 

Dallammotívum és 

ritmus összekapcsolása.  

Irányított improvizáció 

zenei kérdés-felelet 

formára. 

 

 

Ritmusfelelgetős. 

  

Ritmusosztinató 

szerkesztése negyed és 

nyolcad ritmusértékkel.  

 

Motívumok és 

motívumpárok alkotása 

új ismeretek 

felhasználásával. 

 

Dallam alkotása 

ritmussorhoz. 

 

Ritmus és 

dallammotívum 

összekapcsolása, 

variálása. 

Énekes párbeszéd, 

visszhangjáték 

előadása.   

 

Ritmus- és 

dallammotívum 

variálása, egyéni 

bemutatása 

 

Ritmusosztinató 

alkotása, ismert dal 

előadásához csoportos 

bemutatással 

 

Mozgásos improvizáció 

kialakítása. 

Mozgásos 

improvizáció, ritmikus 

mozgás. 

 

 

Mozgás dallamra, 

ritmusra.  

 

Ritmikus mozgással 

kísért dallam, mondóka 

ritmizálása. 

 

 

Mozgás dallamra, 

ritmusra. 

 

 

 

 

 

Mozgásos improvizáció 

dallamra, dalra, 

ritmusra. 
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Mozgásos improvizáció 

szervezése a fantázia 

szabadságával 

egyénileg, kis 

csoportban. 
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MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

 

ZENEHALLGATÁS 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Zenei együttesek 

felismerése hangzás 

alapján. 

Újabb zenei együttesek 

felismerése hangzás 

alapján (gyermekkar; 

vonós- és 

fúvószenekar; hegedű, 

fuvola, fagott). 

 

Egyszerű zenei kérdés-

felelet motívumpár 

hallás utáni felismerése.  

  

  

 

Zenei együttesek és 

hangszerek felismerése, 

azonosítása kép és 

hangzás alapján 

(gyermekkar; vonós, 

fúvós zenekar; hegedű, 

fuvola, fagott). 

 

Egyszerű zenei kérdés-

felelet motívumpár 

hallás utáni felismerése, 

elemzése.  

Vokális és hangszeres 

hangszínek felismerése. 

 

Emberi hangfajták 

megkülönböztetése, 

megismerése hangzás 

alapján. 

 

Vonós és fúvós 

hangszerek 

hangszínének 

megkülönböztetése 

hangzás alapján. 

Karakterek, 

hangmagasságok hallás 

utáni megfigyelése 

azonosítása. 

Karakterek, 

hangmagasságok 

felismerése hallás után. 

Különböző karakterek, 

hangmagasságok hallás 

utáni 

megkülönböztetése. 

 

Dinamikai 

ellentétpárok 

felismerése. 

Magyar és rokon népek 

népzenei felvételek, 

feldolgozások 

megfigyelése.   

A magyar, a tanult 

kisebbségi és rokon 

népek népzenei 

felvételeinek 

megfigyelése. 

Gyermekdalok és ma-

gyar népzene-

feldolgozások megfi-

gyelése. 

Cselekményes zenék 

azonosítása. 

Népzenei felvételek, 

feldolgozások. 

 

Az ünnepkörökhöz 

tartozó, életkorhoz -

igazodó szemelvények 

(vokális-hangszeres). 

  

Többször meghallgatott 

zeneművek azo-

nosítása, egyszerű 

formák felismerése 

hangzás után. 

Vokális és hangszeres 

hangszínek felismerése. 
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ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Dalok ritmikai 

sajátosságainak fel-

ismerése. 

Ritmikai sajátosságok. 

  

Ritmikai és a dallami 

elemek meg-

ismerésének, 

felismerésének és cso-

portos 

megszólaltatásának 

gyakorlása. 

 

Tanult ritmusértékek 

felismerése  

és megszólaltatása 

kottaképről. 

 

Belépő dallamhangok, 

dallami  

és ritmikai elemek 

felismerése. 

 

 Ritmusértékek: 

félértékű ritmus- és 

szünetjel.  

 

 

 

 

 

Dalritmus.   

 

Dallammotívumok. 

 

 

Újonnan belépő 

ritmusértékek meg-

szólaltatása, gyakorlása 

tapssal, ritmusnévvel, 

ritmushangszerrel. 

 

 

Dalritmus 

megszólaltatása tapssal, 

ritmusnévvel. 

Újonnan belépő 

dallamhangok (Dallami 

elemek: pentaton 

dallamfordulatok - lá-

szó-mi, ré- dó- lá). 

 

 

 

 

Dalritmusok és 

pentaton relációk 

olvasása és írása 

irányítással a tanult 

ritmusértékek és 

hangkészlet körében. 

 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program II. rész 

 227 

3. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1  

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Interpretáció 22 óra 

Improvizáció 4 óra 

Zenehallgatás 7 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

 

INTERPRETÁCIÓ 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Pontos szöveg, dallam 

és ritmus meg-

szólaltatására való 

törekvés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyes artikuláció 

fejlesztése, megfelelő 

levegővétel, testtartás 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memóriafejlesztés. 

  

  

 

Gyermekdalok és 

magyar népdalok.  

Alkalmazkodó ritmus, 

tempó giusto, parlando 

előadásmód. 

 

 

Légzéstechnikai és 

hangképző gyakorlatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népdalkánonok. 

 

 

 

 

 

Magyar népdalok 

éneklése, kisebb 

csoportban, egyénileg 

szöveggel. 

 

A gyermekdalok és 

népdalok, valamint más 

népek gyermekdalainak 

a szöveghez igazodó 

hangulatos előadása. 

 

 

Légzéstechnikai és 

hangképző gyakorlatok 

alkalmazása, a helyes 

artikuláció gyakorlása. 

Legato éneklés.  

 

 

A szövegejtés 

pontosságának 

fejlesztése. 

 

Daléneklés tisztán, 

pontos ritmusban a c’–

d” hangok közötti 

magasságban.  

 

 

Memóriafejlesztő 

gyakorlatok alkalma-

zása az éneklési 

Magyar népdalok 

éneklése csoportosan, 

kisebb csoportban, 

egyénileg, pontos 

szöveggel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daléneklés tisztán, 

pontos ritmusban a c’–

d” hangok közötti 

magasságban.  
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Szöveghez igazodó 

előadásmód fejlesztése. 

 

 

  

emlékezet 

gazdagítására. 

 

A tanult dalok közül a 

kánonéneklésre alkalmas 

dalok közös éneklése 

dallambújtatással.   

Felkészülés könnyű két 

szólamú dalok elő-

adására. 

 

 

 

 

Alkalmazkodó ritmus 

szerinti népdaléneklés. 

 

Hallás utáni daltanítás. 

 

Dallammotívumok 

csoportos éneklése 

emlékezetből 

(szöveggel, 

szövegelvonással, 

szolmizálva). 

 

Tanult mondókák és 

dalanyag felidézése 

emlékezetből.  

 

Népdalok 

szövegtartalomhoz 

közelítő előadása, az 

előadási kifejezés 

gazdagságának 

bemutatása, átadása. 

Tudjon az osztály 

kánonokat és könnyű 

kétszólamú dalokat 

énekelni.  

 

Népi gyermekjátékok 

mozgással egybekötött, 

csoportos fejlesztés. 

 

Stílus és ritmusjátékok   

Ünnepkörök, jeles 

napok dalainak 

témához kapcsolása.  

 

Ünnepkörök dalai. 

 

Iskolai ünnepek dalai. 

 

Ünnepkörökhöz 

tartozó, életkorhoz 

igazodó szemelvények. 

Felkészülés az 

ünnepekre. Az ünne-

pekhez kapcsolódó 

dalok csokorba fűzése 

segítséggel. 

Az ünnepek alkalmával 

a hangszert tanuló 

gyermekek bevonása. 

 

  

Ünnepekhez 

kapcsolódó dalcsokor 

előadása csoportban, 

szólóban. 

 

 

Életkornak megfelelő 

műdalok, nemzetiségi 

és etnikai kisebbség 

dalainak felismerése. 

Életkornak megfelelő 

műdalok, nemzetiségi 

és etnikai kisebbségek 

dalai.  

Életkornak megfelelő 

műdalok meg-

szólaltatása csoportosan 

(tanári 

hangszerkísérettel).  

Dalok ritmusának, 

tempójának 

reprodukálása  
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Zenei jellemzők 

kiemelése. 
 

 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Ritmus és dallam 

improvizáció kész-

ségének fejlesztése. 

Ritmus és dallam 

improvizáció anyaga 

(énekes, hangszeres 

szemelvények). 

 

Ritmusfelelgetős. 

 

Olvasógyakorlatok: 

dallam és ritmus, jelek 

alapján való 

megszólaltatása. 

Ritmusosztinató 

szerkesztése. 

Variációk készítése 

ritmustáblákkal.  

 

Motívumok és 

motívumpárok alkotása 

a meglévő ismeretek 

felhasználásával. 

 

Dallam alkotása adott 

ritmussorhoz. 

 

Ritmus és 

dallammotívumok 

variálása. 

 

Hiányzó ritmus- vagy 

dallammotívum 

pótlása, dallam 

kiegészítése 

csoportosan, páros 

munkában, egyénileg. 

 

Azonos dallamhoz 

különböző befejezés 

rögtönzése. 

 

Olvasógyakorlatokban, 

műzenei példákban 

rejlő variációk 

megfigyelése, 

megnevezése. 

Énekes párbeszéd-

visszhangjáték szer-

kesztése. 

Ritmusosztinató 

alkotása ismert dalhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmus és 

dallammotívum 

variálása. 

 

 

 

 

 

Irányított improvizáció 

egyszerű zenei 

szerkezetek, eltérő 

karakterek alkalmazása. 

Egyszerű zenei 

szerkezetek be-

mutatására eltérő 

karakterű népzenei és 

műzenei szemelvények. 

Irányított improvizáció 

zenei kérdés-felelet 

formájára. 

 

Játékok az előírt 

dinamikai és a 

tempójelzések szerint. 

 

Kérdés-felelet, és más 

játékos formák az 

ismert ritmus és 

dallammotívumok 

megszólaltatásával 
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Irányított és kötetlen 

csoportos mozgásgya-

korlat zenére, szabad 

mozgás a térben. 

Mozgásos improvizáció 

fejlesztése. 

Mozgásos 

improvizációhoz zenei 

szemelvények. 

 

 

Ritmikus mozgással 

kísért dallam, 

mondóka. 

 

Szabad mozgás 

dallamra, ritmusra. 

Mozgásos improvizáció 

szervezése a fantázia 

szerint, egyénileg, kis 

csoportban. 

 

Kreatív játékalkotás az 

ismert népi játékokhoz.  

Mozgásos improvizáció 

dallamra, ritmusra. 

 

 

 

 

MEGISMERŐ ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

ZENEHALLGATÁS 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Zenei együttesek 

felismerése hangzás 

alapján.  

Zenei együttesek  

A fúvószenekar.  

 

Nőikar, a férfikar és a 

vegyes kar.   

 

 

 

 

Illusztrációk és zenei 

szemelvények a 

hangszerek, a trombita, 

a kürt és az üstdob 

megismeréséhez. 

Zenei együttesek fúvós 

zenekar, kórustípusok. 

 

Hangfajták felismerése 

hangzás alapján (női és 

férfi).   

Kórustípusok hallás 

utáni megnevezése 

(nőikar, férfikar, 

vegyes kar). 

 

Hangszerek: a trombita 

és a kürt hangjának, 

valamint az üstdob 

hangszínének 

megfigyelése, hallás 

utáni azonosítása.  

Emberi hangfajták 

megkülönböztetése 

hangzás alapján. 

 

Hangszerek és 

kórustípusok hallás 

utáni felismerése a 

hangszínek 

azonosításával   

 

 

A nőikar, a férfikar és a 

vegyes kar hangzá-

sának megfigyelése. 

Vonós és fúvós hang-

szerek hangszínének 

megkülönböztetése 

hangzás alapján. 

Karakterek, 

hangmagasságok 

megfigyelése, 

azonosítása.  

Karakterdarabok.  

Eltérő hangszíneket 

bemutató zenei 

szemelvények a 

hangmagasságok - 

mélységek 

érzékeltetésére. 

 

 

 

Különböző zenei 

karakterek megfigyelé-

se a zenékben.  

Különböző zenei 

karakterek, hangmagas-

ságok hallás utáni 

megkülönböztetése. 

A tempó és dinamika 

különbségeinek 

megfigyelése a 

Hangszínek 

megkülönböztetése. 

  

Dinamikai 

ellentétpárok 

felismerése.  
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A természet hangjai. 

  

 

 

 

Cselekményes zenék. 

 

 

Indulók (eltérő 

stíluskörből). 

természet hangjain, 

zenei alkotásokban.  

 

Tartalom és zenei 

kifejezőeszközök 

összefüggéseinek 

megfigyelése a cselek-

ményes zenék 

hallgatásakor.  

 

Az induló tempó 

felismerése hangzó ze-

nében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az induló tempó 

felismerése hangzó 

zenében.  

Magyar és rokon népek 

népzenei felvételeinek, 

feldolgozásainak jelleg-

zetességeinek 

megfigyelése. 

Népzenei felvételek, 

feldolgozások (magyar 

és rokon népek dalai). 

Többször meghallgatott 

zeneművek azo-

nosítása, egyszerű 

formák felismerése. 

Népi játékok és néptánc 

alaplépések közös, 

egész osztály általi 

megismerése. 

Többször meghallgatott 

zeneművek azono-

sítása, egyszerű formák 

felismerése. 

 

Néptánc alaplépések 

reprodukálása. 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Dalok ritmikai 

sajátosságainak felis-

merése. 

 

Belépő új 

ritmusképletek 

felismerése, 

azonosítása. 

Ritmikai elemek: az 

egész értékű hang és 

szünetjele.  

 

Önálló nyolcadhang és 

szünetjele.   

  

A szinkópa 

ritmusképlet megisme-

rése, érzékeltetése, 

jelölése.  

 

A négyes ütem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egész értékű 

hangnak és szünetjelé-

nek megismerése.  

 

Önálló nyolcadhang és 

szünetjelének 

hangoztatása, 

felismerése dalokban és 

versekben.  

 

A négyes ütem és 

ritmusértékeinek 

megismerése. A 

szinkópa lüktetésének 

érzékeltetése. A 

lejegyzés és 

hangoztatás gyakorlása.  

A ritmusértékek önálló 

elhelyezése a négyes 

ütemben.  

Ritmikai azonosságok 

és különbségek 

megállapítása.  

 

Tanult ritmusértékek, 

ritmusképletek felisme-

rése és megszólaltatása 

kottaképről. 

 

Megismert 

dallamrelációk, 

pentaton fordulatok 

felismerése, éneklése  

 

  

A tanult ritmusértékek 

önálló elhelyezése a 

négyes ütemben.  
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Olvasópéldák a ritmikai 

sajátosságok 

megfigyeléséhez. 

Ritmikai és a dallami 

elemek megisme-

résének, felismerésének 

és csoportos 

megszólaltatásának 

gyakorlása. 

Ritmuskíséret az ismert 

dalokhoz, ritmus-

hangszerekkel és 

mozgással. 

 

Az eddig tanult 

ritmusok leírása és 

olvasása, felismerése 

kottaképről.  

Kétszólamú 

ritmusgyakorlatok 

hangoztatása.  

 

Ritmusképletek 

elrendezése, 

értelmezése 

ütemmutató szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

Az eddig tanult 

ritmusok leírása és 

olvasása, felismerése 

kottaképről.  

 

Belépő dallamhangok, 

dallami és ritmikai 

elemek felismerése, 

azonosítása. 

 

Olvasógyakorlatok, 

pentaton relációk. 

 

Dallammotívumok.  

 

Újonnan belépő 

dallamhangok (kézjel, 

betűkotta, hangjegy), 

elhelyezése a vo-

nalrendszerben. 

Dalritmus írása.  

 

Dallammotívumok 

csoportos éneklése 

szolmizálva kézjelről. 

 

Újonnan belépő 

dallamhangok (kézjel, 

betűkotta, hangjegy), 

elhelyezése a 

vonalrendszerben. 

 

Dalritmus írása.  
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4. ÉVFOLYAM  

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör Témakör feldolgozásához javasolt óraszám: 
Interpretáció 22 óra 

Improvizáció 4 óra 

Zenehallgatás 7 óra 

Zenei hallás és kottaismeret 4 óra 

 

ZENEI ALKOTÓKÉPESSÉG  

INTERPRETÁCIÓ 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Légzéstechnikai és 

hangképző gyakorlatok, 

helyes artikuláció 

kialakítása, fejlesztése. 

  

Pontos szövegejtés, 

dallam és ritmus 

megszólaltatására való 

törekvés. 

 

Helyes levegővétel, 

testtartás alkalmazása. 

 

A hangterjedelem 

növelése g–e” hangig.  

 

 

Törekvés a 

kétszólamúság 

megszólaltatására. 

 

 

 

  

  

Magyar népdalok 

(alkalmazkodó ritmus, 

új stílus). 

 

Európai népdalok. 

 

Népdalkánonok. 

 

  

Könnyű kétszólamúság 

(kánon, bicínium). 

 

Himnusz. 

Légzéstechnikai és 

hangképző gyakorlatok 

alkalmazása a helyes 

artikuláció fej-

lesztésére. 

 

Pontos szövegejtésre 

törekvés. 

 

Magyar népdalok 

éneklése csoportosan, 

kisebb csoportban, 

egyénileg szöveggel. 

Gyermek- és népdalok: 

a négy év során tanult 

dalok ismétlő 

gyakorlása.  

 

 

Éneklés emlékezetből.  

 

Alkalmazkodó ritmus 

szerinti népdaléneklés. 

 

Hallás utáni daltanítás.  

 

Daltanulás kézjelről és 

betűkottáról.  

 

Dallammotívumok 

csoportos éneklése 

emlékezetből. 

 

Magyar népdalok 

éneklése csoportosan, 

kisebb csoportban, 

egyénileg pontos 

szöveggel. 

  

 

 

Kánonok éneklése 

csoportosan. 

 

 

Gyermek- és népdalok: 

a négy év során tanult 

dalok. 

 

A Himnusz éneklése 

Alkalmazkodó ritmus 

szerinti népdaléneklés. 

  

 

Kétszólamú, gyakorolt 

dal csoportos 

előadással. 

 

 

 

 

Dallammotívumok 

csoportos éneklése 

emlékezetből. 
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Bicíniumok csoportos 

és páros előadása. 

 Népszokások dalai. 

 

 

 

 

 

 

Betlehemes játékok. 

Részvétel tanult 

népszokások 

dramatikus 

előadásában. 

 

Népi játékok, népdalok 

szövegtartalmának 

kifejezése csoportos 

éneklés emlékezetből. 

 

Betlehemes játékok 

dramatizálása. 

 

Táncos mozgáselemek 

összekapcsolása 

énekléssel a 

gyermekjátékok 

előadásakor. 

Játékos ritmusok, 

ritmikus mozgás 

gyermekdalokra. 

 

 

 

 

 

 

 

Táncos mozgáselemek 

összekapcsolása énekes 

gyermekjátékokkal. 

Ünnepkörök, jeles 

napok dalainak és  

a szokások tartalmának 

megismerése. 

  

 

Jeles napok, 

ünnepkörök dalai. 

 

Iskolai ünnepek dalai. 

Ünnepkörökhöz 

tartozó, életkorhoz 

igazodó szemelvények. 

Felkészülés az 

ünnepekre, az 

ünnepekhez kapcsolódó 

dalok csokorba 

fűzésével, (tanári 

tevékenység) a 

hangszert tanuló 

gyermekek 

bevonásával. 

 

  

Ünnephez kapcsolódó 

dalok előadása cso-

portban és kisebb 

együttesben, illetve 

szólóban. 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Ritmus- és dallam-

improvizáció kész-

ségének fejlesztése. 

Ritmusfelelgetős, 

énekes párbeszéd, 

visszhangjáték. 

Ritmus és 

dallammotívum 

variálása. 

 

 

Ritmusosztinató 

szerkesztése. 

 

Variációk készítése 

ritmustáblákkal.  

 

Motívumok és 

motívumpárok alkotása  

a meglévő ismeretek 

felhasználásával,  

s az újak 

alkalmazásával. 

 

Dallam alkotása adott 

ritmussorhoz. 

Ritmus és 

dallammotívum 

felismerése. 

 

Osztinató alkotása és 

előadása ismert dalhoz. 
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Ritmus és 

dallammotívum 

variálása. 

 

Hiányzó ritmus- vagy 

dallammotívum 

pótlása, dallam 

kiegészítése 

csoportosan, páros 

munkában, egyénileg. 

 

Azonos dallamhoz 

különböző befejezés 

rögtönzése. 

Hiányzó ritmus 

kitalálása, pótlása 

megszólaltatással. 

Dallamkiegészítés, a 

hangulatos befejezés 

gyakorlásával 

 

Egyszerű zenei 

szerkezetek felismerése 

eltérő karakterek 

felhasználásával.  

Egyszerű zenei 

szerkezeteket, eltérő 

népi és műzenei 

karaktereket bemutató 

szemelvények. 

Irányított improvizáció 

zenei kérdés-felelet 

formára. 

 

Játékok a dinamikával 

és a tempóval. 

Zenei kérdés-felelet 

alkotása, a tanult ritmus 

és dallammotívumok 

segítségével.  

Mozgásos improvizáció 

alakítása. 

Mozgásos improvizáció 

zenei szemelvényei.   

   

 

Ritmikus mozgással 

kísért dallam.  

 

Mozgásos improvizáció 

szervezése a fantázia 

szabadságával 

egyénileg, kis cso-

portban. 

Mozgásos improvizáció 

dallamra, ritmusra. 

 

 

 

MEGISMERŐ-  ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 

ZENEHALLGATÁS 

 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Zenei együttesek 

felismerése hangzás 

alapján. 

Zenei együttesek: 

(vonós, fúvós) 

felismerése. 

  

Vonós, fúvós, ütős 

hangszerek. 

 

Emberi hangfajták. 

 

Gyermek-, női-, 

férfikórusok. 

 Vonós, fúvós zenei 

együttesek, hangfajták 

felismerése és 

azonosítása hangzás 

alapján (női, férfi). 

 

Kórustípusok hallás 

utáni megnevezése 

(gyermek, női, férfi). 

  

 

Hangszínek hallás utáni 

felismerése   

 

Emberi hangfajták, 

kórusok megkülönböz-

tetése, felismerése 

hangzás alapján. 

 

Vonós, fúvós, ütős 

hangszerek 

hangszínének 

megkülönböztetése 

hangzás alapján. 
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Karakterek, 

hangmagasságok hallás 

utáni megfigyelése. 

Szemelvények, zenei 

idézetek a karakterek és 

az eltérő 

hangmagasságok 

ábrázolására.  

 

 

 

Cselekményes zenék. 

 

 

Indulók az eltérő 

zenetörténeti korokból. 

Különböző zenei 

karakterek, hangmagas-

ságok hallás utáni 

megkülönböztetése. 

 

Tartalom és zenei 

kifejezőeszközök 

összefüggéseinek 

megfigyelése a cselek-

ményes zenék 

hallgatásakor.  

 

Az induló tempó, 

karakter hallási 

felismerése.  

 

Dinamikai 

ellentétpárok 

felismerése. 

Magyar és rokon népek 

népzenei felvételeinek, 

feldolgozásainak 

felismerése. 

Magyar és rokon népek 

népzenei felvételei, 

feldolgozásai. 

Többször meghallgatott 

zeneművek 

azonosítása, egyszerű 

formák felismerése. 

Vokális és hangszeres 

hangszínek 

felismerése, 

azonosítása. 

 

 

 

ZENEI HALLÁS ÉS KOTTAISMERET 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Dalok ritmikai 

sajátosságainak felis-

merése. 

 

Belépő új 

ritmusképletek 

felismerése, 

azonosítása. 

Ritmikai sajátosságok 

felismerése, 

rendszerezése. 

Ritmikai és a dallami 

elemek megisme-

résének, felismerésének 

és csoportos 

megszólaltatásának 

gyakorlása. 

 

Az eddig tanult 

ritmusok felismerése 

kottaképről, olvasása és 

írása (tanári segítséggel 

és a nélkül). 

 

Ritmusképletek 

elrendezése, 

értelmezése 

ütemmutató szerint. 

Tanult ritmusértékek 

felismerése és meg-

szólaltatása, önállóan 

kottaképről, olvasása és 

írása tanári irányítással. 

 

Megismert 

dallamrelációk, 

pentaton fordulatok 

felismerése, éneklése 

szolmizálva tanári 

segítséggel. 

Belépő dallamhangok, 

dallami és ritmikai 

elemek felismerése, 

azonosítása. 

 

Újonnan belépő 

dallamhangok.   

 

 

 

 

 

Újonnan belépő 

dallamhangok: a fá és a 

ti hang megfigyelése, 

tudatosítása, kézjele, 

helye, 

(kézjel, betűkotta, 

hangjegy), elhelyezése 

a vonalrendszerben. 

Újonnan belépő 

dallamhangok: a fá és a 

ti hang, kézjele, helye  

(kézjel, betűkotta, 

hangjegy), elhelyezése 

a vonalrendszerben. 
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Olvasógyakorlatok, 

pentaton relációk. 

A pentatónia jelentése, 

fogalma, jellemző 

jegyei.  

 

 

Ritmusértékek. 

A háromnegyedes 

ütemmutató és 

ütemfajta, pontozott 

félkotta és szünetjele, 

váltakozó ütem, nagy 

éles és nyújtott ritmus.  

 

Nagy éles ritmus, nagy 

nyújtott ritmus.   

 

A váltakozó ütem 

fogalma.  

 

 

 

Dalritmus írása. 

Dallammotívumok. 

 

Olvasógyakorlatok, 

pentaton relációk 

éneklése. 

 

Dallammotívumok 

csoportos éneklése, 

szolmizálása kézjelről. 

 

A háromnegyedes 

ütemmutató és ütem-

fajta, pontozott félkotta 

és szünetjele, váltakozó 

ütem, nagy éles és 

nyújtott ritmus 

tudatosítása, 

alkalmazása, felis-

merése. 

 

Nagy éles ritmus, nagy 

nyújtott ritmus 

felismerése, gyakorlása 

ritmusgyakorlatokban a 

dalok ritmizálása során. 

Ritmusosztinató 

alkalmazása a dalok 

előadásakor. 

 

Kétszólamú 

ritmusgyakorlatok 

csoportos és egyéni 

megoldásokkal.  

  

A dalok szerkezetének 

elemzése, a zenei 

kérdés-felelet 

azonosítása. 

 

 

 

 

 

 

A háromnegyedes 

ütemmutató 

alkalmazása. 

 

Pontozott félkotta és 

szünetjele, váltakozó 

ütem, nagy éles és 

nyújtott ritmus.  

 

 

 

 

A váltakozó ütem 

felismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍMÉNYEK 

ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Az ellenőrzés, értékelés, mérés célja elsődlegesen a tanulók évfolyamonkénti haladásának, 

fejlődésének megállapítása. Az ellenőrzés egyfajta folyamatértékelés, amely a fokozatos 

fejlődést, a képesség-, készségfejlesztés terén elért szintet rögzíti. 

A szöveges értékelés bevezetését a kezdő és a bevezető szakaszban a jogalkotók vélhetően azért 

érezték szükségesnek, mert az iskolákban folyó sokrétű tanulás-irányítási tevékenység 

eredményessége, a személyiségfejlődés folyamata nem fejezhető ki az ötfokú osztályzati 
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skálával. Míg az osztályzás egy bizonyos állapotot rögzít, rangsorol, kategorizál, addig a 

szöveges értékelés a változások nyomon követését, a fejlődési irány elmozdulását fogalmazza 

meg. Az ének-zenei nevelésben, nyugodtabb zenei fejlődést tesz lehetővé a szöveges értékelés. 

Az első-második osztályban a gyermekeknek az énekes játékok, gyermekdalok fontosak, mert 

élményanyaguk az óvoda életvitelét, játékközpontú szemléletét idézi. Fokozatosan kell 

kialakítani a képességet, hogy tudjanak a zenére figyelni. A zenei írás-olvasás megtanulásában 

kevés zenei ismerettel és sok készségfejlesztő játékkal foglalkozunk. Az éneklésben az éneklési 

kultúra kialakítására, a csoport egységes, szép éneklésére, a helyes légzésre és az értelmes 

szövegkiejtésre figyelünk. Fontos a tantárgyhoz való pozitív viszony, a közös 

tevékenységekben való részvétel. Később a 3-4. osztályban egyre nagyobb önállósággal és 

követelménnyel bővítjük az értékelés szempontjait is. Éneklésben a helyes artikuláció, a pontos 

dalkezdés, az egyszerű, többszólamú éneklés és az önálló, emlékezetből történő éneklés is 

elvárás. A zenei-írás-olvasásban, a megismert szolmizációs hangok éneklése, a tanult dallami 

és ritmikai elemek felismerése, az emberi hangok megfigyelni tudása és megnevezése is 

elvárható. A szöveges értékelés legfontosabb célja a motiváció ébren tartása, a gyermek 

önismeretének pozitív alapozása, fejlesztése. A pedagógus értékelési mintáit követve a 

gyermekeket tanítsuk meg a reális ön- és társértékelésre, vagy akár a csoportban végzett munka 

minősítésére. 

Az értékelés során fontos figyelembe venni a tanulók érdeklődését, aktivitását, a ritmus és 

dallamkészség színvonalát, az énekórákon tapasztalt fejlődését, zenei hallásának, éneklési 

készségének alakulását. Megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni az improvizációs képesség 

és készség alakulását, a ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordináció fejlődését, a ritmus és 

motívumfűzések, valamint a társakkal való együttes tevékenykedés színvonalát. 

 

 

Javasolt zenehallgatási 

anyag: 

Táncok a zenében: Karácsonyi dalok: 

Bárdos Lajos: Kossuth 

Lajos táborában, 

Liszt Ferenc: Mazeppa 

(részlet), 

Saint-Saëns: Az állatok 

farsangja, Az elefánt 

 

J. Strauss: Kék Duna keringő 

(részlet), 

L. Delibes: Walzer,  

W. A. Mozart: Három német 

tánc – Utazás szánon 

L. Boccherini: Menüett 

(részlet),  

L. Delibes: Mazurka (részlet)  

P. I. Csajkovszkij: Diótörő 

(részlet) – Virágok keringője, 

I. Sztravinsky: Petruska 

(részlet), 

Kodály Zoltán: Hajnövesztő,  

Bartók Béla.: Jószágigéző, 

Afrikai varázsének 

(feldolgozás) 

 

J. S. Bach – Gounod: Ave Maria, 

Kodály Zoltán: Karácsonyi 

pásztortánc, 

Farkas Ferenc feldolgozása: Áldott éj; 

Dicsőség; Pásztorok, pásztorok; 

Köcsky Tibor feldolgozása: Jingle 

Bells 

Köcsky Tibor feldolgozása: I. Berlin: 

Fehér karácsony 

Schóber Tamás –Szenci Molnár 

Albert: Ünnepre jöttünk, 

M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás ké-

pei (részlet) –  Séta-téma-zongora, 

Séta-téma szimfonikus zenekari átirat, 

M. Ravel hangszerelése, 

P. I. Csajkovszkij: Diótörő (részlet): 

Induló, 

T. Albinoni: Adagio (részlet),  

Kodály Zoltán: Háry János –  

Intermezzo; I. kaland – Ó, mely 

sok hal;  

II. kaland – A bécsi 

harangjáték;   

III.  kaland – A franciák 

indulója,  
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         - Napóleon gyászindulója,  

            - Toborzótánc; 

IV. kaland – Ábécédé,  

           - Szegény vagyok, 

           - Felszántom a császár 

Kodály Zoltán: Gergely-járás,  

Rózsavölgyi Márk: Verbunkos (részlet), 

Csárdás (részlet), 

Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz 

(szimfonikus zenekar, gyermekkar), 

Kodály Zoltán: Villő,  

L. Daquin: A kakukk,  

G. Rossini: Tarantella (részlet),   

F. Chopin: Esz-dúr Noktürn,  

C. Orff: Carmina Burana – In taberna 

(részlet)  

Kodály Zoltán: Pünkösdölő  

Délszláv, sváb, roma népzenei felvé-

telek  
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ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI 

ISMERETEK 

 

TECHNIKA 

 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

1–4. évfolyam 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program II. rész 

 241 

BEVEZETŐ 

 
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy 

kerettantervének célja és feladata az iskoláknak és a műveltségterületet oktatóknak biztos alapot 

nyújtani a kisiskolások személyiségfejlesztését szolgáló feladatok ellátásához. 

Századunkra nélkülözhetetlenné vált az emberiség számára magas szintű technikai környezet. 

A technikai környezet jelenlegi színvonala (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, távközlés, iskola, 

otthon, háztartás, szolgáltatás stb.) és a következő évtizedekre várható technikai fejlődés 

indokolja, hogy a ma iskolásainak ismernie kell a szűkebb és tágabb környezetük technikai 

összetevőit és azok összefüggéseit. Olyan kognitív képességekkel, intellektuális képességekkel, 

pszichomotorikus képességekkel, attitűdökkel kell rendelkezni a ma iskolásának, amelyek a 

jelenben és jövőjükben is elősegíti a konstruktív életvezetését. 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

A tanulók életkorának, érdeklődésének, beállítódásának, egyéni adottságainak megfelelő 

módon, mértékben és szinten szükséges: 

 A technikai felkészültséget kialakítani; 

 Felkészíteni a mesterséges környezetben való tájékozódásra (múlt, jelen, várható jövő, 

térbeli változások); 

 Megismertetni az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőit; 

 Bemutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai és etikai értékeket; 

 Fejleszteni az alkotóképességet, amellyel a közvetlen környezet alakítható; 

 Az alkotás élményének átélése, az alkotó munkatevékenység szellemi és fizikai 

folyamatának megismerése; 

 A megszerzett ismeretek alapján elérni, hogy a tanulók tudatos szemléletévé és 

magatartásává váljon az emberi környezet és a természet védelme a technika segítségével 

is; 

 A kritikus fogyasztói magatartás alakítása, fejlesztése; 

 A szintetizációs képesség megteremtése; 

 A megismertetett emberi tevékenységek, szakmák, életpályák, az átélt alkotások, a technikai 

beállítódás egyúttal pályaorientálók legyenek; 

 Az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás fejlesztése. 

 

 

 

 

 

A KERETTANTERV FEJLESZTÉSI FELADATAI, KOMPETENCIÁI 
 

A kisiskolások előzetes tudása, tapasztalása, természetes érdeklődése alapján, a 

környezetről szerzett információi segítségével fejlessze, alakítsa, szintetizálja 

 a technikai környezethez kapcsolódó ismereteket és magatartást; 

 a természettudományok és azok alkalmazására vonatkozó kompetenciákat; 

 az informatikai kompetenciát; 

 a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciát; 

 az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet; 

 az anyanyelv és szaknyelv használatát. 
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A közvetlen mesterséges környezet megismerése (lakás, iskola, közlekedés), a saját 

élményből adódó problémák technikai oldalának felismerése. A technikai érdekességek, 

találmányok megfigyelése. Az ember, technika és természet kapcsolatának felfedezése, 

megértése. Információ gyűjtése, feldolgozása az alkotó munkához. 

Az emberi alkotás folyamatának átélése, egyre önállóbb tudatos szervezése. Személyes 

igények, szükségletek megnevezése. Az egyéni indíttatású probléma felismerése 

megfogalmazása. Gondolati tervek, később vázlatok készítése. Adott funkcióra tervezett 

munkadarabhoz szerkezet, anyag, munkamenet kiválasztása majd alkalmazása. 

Különböztesse meg a tanuló a természetes és emberi alkotással létrehozott tereket, 

formákat. 

A munka tiszteletére és becsületes munkavégzésre nevelés, mivel a technikai 

környezetünk rendszerei, a tudatos emberi munka eredményei. 

Műszaki kommunikáció alapjainak elsajátíttatása: a terv megjelenítése, szóban, írásban, 

rajzban, anyagban, tárgyban. Rajzi algoritmusok, munkamenet értése, olvasása. Tájékozódás 

rajzolvasás alapján, térszemlélet fejlesztése. A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az 

igénynek és a lehetőségeknek. 

A legegyszerűbb emberi szükségletek felismerése és a kapcsolódó technikai lehetőségek 

belátása, a funkció, forma, anyag, szerkezet, eljárás összefüggéseinek tapasztalati feltárása. 

A rendeltetésnek, az anyagnak és szerkezetnek megfelelő egyszerű megoldás 

kiválasztása és elkészítése mintakövetéssel, majd egyre inkább önállóan. Technológiai rend 

kialakítása. Jártasság az eszköz nélküli anyagalakításban és a legegyszerűbb eszközök 

használatában. 

Konstruálás, kivitelezés: tárgyak, modellek, szerkezetek és agrotechnikai eljárások, 

háztartás és egészségtani eljárások irányított és önálló megvalósítása. 

Az alkotói és befogadói munka során, a következményekért felelős magatartás 

tanúsítása. Más véleményének figyelembevétele. Az önellenőrzés, önértékelés fejlesztése. 

 

Fontosak a munkavégzési és tanulási szokások. Ezekkel megelőzhetőek a gyermekbalesetek. 

Jó testtartás segítheti az egészséges fejlődést. Elővigyázatosságra nevelünk az 

anyagalakításban. Gazdálkodásra az anyaggal, az energiával, a munkával és az idővel 

A tantárgy tanulása hozzájárul kulturális örökségeink jellemző tárgyi, jelképi, szokásrendi 

sajátosságainak ápolásához. 

. 

Technikai szemléleten alapuló környezettudatos fogyasztói magatartást alakítunk. 

 

A FEJLESZTÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ 

TARTALMI EGYSÉGEK 
 

A mindennapi életben is hasznos ismeretek, tevékenységek, a természeti, a társadalmi 

és humán dimenziókkal rendelkező technikai kultúra fő területei: 

Munkakultúra: anyagismeret, anyagmegmunkálás, eszköz, műveletek, alkotás folyamata, 

szervezés, gazdaságosság, ergonómia, baleset megelőzés. /pl. Anyagok és alakításuk 

témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Termelési kultúra: anyag, energia, információ (eredete, termelés, elosztás, fogyasztás, 

gazdálkodás). Agrotechnika, élelmiszeripar. /pl. Anyagok és alakításuk, modellezés 

témakörökben, jeles napok projektekben/ 

Háztartáskultúra: lakáskultúra, háztartási technológiák, háztartásgazdaság. /pl. Életvitel-
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háztartás, Anyagok és alakításuk témakörökben, Jeles napok projektek/ 

Környezetkultúra: tárgyi környezet, épített környezet, környezetgazdálkodás. /pl. Épített és 

szerelt modellek, Életvitel−háztartás, Technikatörténet, Közlekedési ismeretek témakörökben/ 

Közlekedéskultúra: közlekedési szabályok, közlekedési eszközök. /pl. Közlekedési 

ismeretek, Modellezés, Anyagok és alakításuk témakörökben/ 

Gazdálkodási kultúra: áru, piac, termékszerkezet, marketing, reklám, foglalkozási ágak, 

pályaorientáció, beruházás, befektetés, költség, haszon. /Anyagok és alakításuk , 

Életvitel−háztartás témakörökben/ 

Fogyasztói kultúra: kereskedelem, termékelemzés, pénzgazdálkodás, takarékosság /pl. 

Anyagok és alakításuk, Életvitel−háztartás témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Szabadidős kultúra: művelődés, szórakozás, szórakoztatás, játék. /pl. Anyagok és 

alakításuk, Életvitel−háztartás témakörökben, Jeles napok projektekben/ 

Információs kultúra: kommunikáció, információs gépek, információs rendszerek. /pl. 

Anyagok és alakításuk, Műszaki ábrázolás, Gépek, közlekedési ismeretek témakörökben/ 

 

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 
 

Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói 

tevékenységekre kell építeni. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzői és fejlesztési 

szükségletei legyenek irányadóak. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában élményszerű tanulással, 

problémahelyzetekből kiinduló motiváló tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal 

kell közvetíteni az ismereteket, fejleszteni az alapkészségeket, az életvitelhez szükséges alapvető 

képességeket. 

Módszertani alapelv, a tanítási egységek (tanórák, témakörök, projektek) vezérfonala, 

hogy a tanuló az emberi alkotás folyamatát megtapasztalja, átélje, megismerje, értékelje és 

alkalmazza. (Igény-célkitűzés-tervezés-szervezés-kivitlezés-kipróbálás-ellenőrzés-értékelés-

továbbfejlesztés). 

Mindezekhez az önálló feldolgozás mellett célszerűen megválasztott projektek, 

kooperatív eljárási módok szükségesek. 

Kiemelten javasolt a Jeles napok témakörök projektalapú feldolgozása. Ugyancsak alkalmas 

projektmódszerrel megközelíteni a komplex modellezési problémákat. 

 

Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez: 

 a tanult ismeretek gyakorlatban való alkalmazása illetve adott feladathoz információk 

gyűjtése; 

 az anyanyelv és a szakkifejezések használata; 

 a tanuló által tervezett és kivitelezett munkadarab vagy modell milyen mértékben felel 

meg a funkciójának; 

 a munkadarab vagy modell kivitele, esztétikussága; 

 az alapvető műszaki kommunikáció alkalmazása; 

 a munkahely rendje, a munkaszokások; 

 a tanulók aktivitása, figyelme, kreativitása, önértékelése. 

Az értékelésnek át kell szőnie az oktatási folyamat minden mozzanatát, sikerélményt 

biztosítónak, személyiségfejlesztőnek kell lennie. 
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1. ÉVFOLYAM  

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk  15 

2. Épített és szerelt modellek  6 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel − háztartás  5 

5. Közlekedési ismeretek  5 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 1 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés 

várható 

eredménye 

Környezetünk 

anyagai 

Papír, fa, fém, 

műanyag. 

 

 

A tanulók környezetében megfi-

gyelhető természeti anyagok, fel-

dolgozott anyagok tapasztalati 

megismertetése, egyszerű állapot-

változtatási módok (alakítás, for-

málás) elsajátíttatása. 

 

A tanterem 

tárgyainak, 

taneszközök, játékok, 

ruházat stb. 

anyagainak játékos 

megfeleltetése. 

Anyag−tárgy. 

Tárgy−anyag. 

Természetes anyagok 

– agyag, homok, 

fa,termések, levelek 

érzékszervi vizs-

gálata. 

Felismeri személyes 

használati 

tárgyainak anyagát. 

 

 

Képlékeny 

anyagok  

Képlékeny 

anyagok fajtái, 

tulajdonságaik: 

lágy, puha, 

nyújtható stb. 

alakításuk és 

felhasználásuk 

összefüggései. 

 

 

Mikromanipulációs koordinációk 

(két kéz össze-rendezettsége) fej-

lesztése. 

Anyagtulajdonság tapasztalása 

(könnyen alakítható, megmunkál-

ható). 

 

Anyagvizsgálat: 

agyag, gyurma, 

sógyurma 

tulajdonságainak 

felfedezése, érzéki 

megismertetése, 

természeti formák 

megfigyeltetése, 

gömbölyítés, sodrás, 

tekerés, csigavonal, 

lapítás, hengerítés, 

kúposítás, bemélyítés, 

szögletes formák 

alakítása. Becslés, 

méretre alakítás. 

Felismeri az 

anyagösszetétel 

változtatása és, a 

tulajdonságváltozás 

kapcsolatát. 

Meg tudja 

megnevezni 

környezetének 

képlékeny anyagból 

készült tárgyait. 

 

 

Lágy papír 

Papír 

hasznossága. 

Papír és természet 

kapcsolata. Papír 

érzékszervvel 

megállapítható 

Tárgyak anyaga és használható-

sága közti összefüggések felisme-

rése. 

A szemmérték fejlesztése. 

 

Anyagvizsgálatok: 

téphetőség, nedvszívó 

képesség, 

hajlíthatóság. 

Tépés és nyírás közti 

különbség megfi-

gyelése. 

Tudja, hogy milyen 

célra és milyen 

tulajdonságai 

alapján lehet a 

papírt felhasználni. 
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tulajdonságai: 

vékony, vastag. 

 

Felező, átló, sarok és 

részhajtogatás, me-

revítés. 

Képes magabiztos 

eszközhasználatra, 

a. 

munkafolyamatok 

felsorolására. 

Fa mint a 

természet kincse 

A faág, 

hurkapálca 

tulajdonságai: 

hajlítható, törhető, 

rugalmas, 

rugalmatlan. 

Felhasználásuk. 

 

Elemi munkaszokások alakítása 

(helyes testtartás, rend, pontosság, 

balesetvédelem). 

Esztétikus munka örömének, érté-

kének kialakítása. 

Hurkapálca, vékony 

lécek, faágak dara-

bolása (tördeléssel, 

késsel), szerelése. 

Mérés 

összehasonlítással, 

azonos méretre 

alakítás. 

Ismeri a fát, mint 

természetes anyagot 

 

 

Fonalak  

Zsineg, fonal 

tulajdonságainak 

érzékelése. 

Felhasználásuk 

környezetünkben. 

Kézműves 

szakmák 

azonosítása. 

Tapasztalatszerzés a természetes  

és mesterséges fonalszerű anyagok 

tulajdonságairól, ezek felhaszná-

lásáról.  

Szerkezet−tulajdonság−felhasznál-

hatóság. 

Anyagvizsgálat. 

Termékvizsgálat, 

érzékszervi 

megkülönböztetés. 

Fűzés, csomózás, 

sodrás. 

 

 

Képes vonalszerű és 

lapszerű anyagok 

megkülönbözetésére 

a természetes és a 

technikai 

környezetben. 

 

 

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK  

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Épített modellek 

Épített környezetünk 

elemei és az épí-

tőelemek hasonlósága. 

Építés síkban és térben. 

 

Tájékozódás az új 

iskolai környezetükben.  

A természetes és az 

ember által alkotott 

tárgyak, terek 

elkülönítése, 

összehasonlítása.  

A tárgyak elemzési 

készségének 

kialakítása. Alapvető 

műszaki információk 

értése, olvasása, térér-

zékelés fejlesztése. 

Alakrajz, körvonalrajz 

közti különbség meglá-

tása. 

Elemcsaládok kirakása. 

Néhány elemből álló 

modell kirakása. 

Szerkezetek 

összeállítása minta, 

rajz, fénykép alapján. 

Tetszőleges elemszámú 

alakzat, építmény 

kirakása, felépítése 

egyéni ötletek alapján. 

Képes építőelemek 

válogatására adott 

funkcióra. 

Tud  egyszerű modellt 

megépíteni saját 

elképzelés alapján. 
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Szerelőelemek 

Szerelőelemek anyaga, 

alakja, fajtái.  

Oldható kötőelemek 

tapasztalati meg-

ismerése. 

 

Konstruáló képesség 

alapozása 

Alakfelismerés, 

arányok mérlegelése. 

A környezetért érzett 

felelősség ébresztése, 

fejlesztése (iskola, ott-

hon). 

Szerelőkészlet 

elemeinek felismerése 

iskolai tárgyakon, a 

környezetben. 

Egyszerű modellek 

konstruálása szerelő-

elemekből.  

Oldható kötés 

létrehozása csa-

varozással. 

Ismerje fel a 

csavarkötést 

környezetében. 

Képes laza és szoros 

kötés kialakítására 

különböző 

erőkifejtéssel. 

 

 

3. JELES NAPOK 1 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Mikulás 

Képlékeny anyagokról, 

papírról tanultak 

rendszerezése, 

alkalmazása, 

szintetizálása. 

 

Kulturális örökségeink 

jellemző 

sajátosságainak 

ápolása. 

Projektmódszer. 

Jelképek, dekorációs 

termékek készítése 

mintakövetéssel és 

egyéni elképzelések 

alapján. 

 

Ismeri az ünnephez 

kötődő 

hagyományokat, az 

ünnep jelképeit. 

 

 

Karácsony 

Különleges papírfajták. 

Képlékeny anyagokról, 

papírról tanultak 

rendszerezése, 

alkalmazása, 

szintetizálása. 

A családi és a 

közösségi együttélés 

érzelmi és tartalmi 

erősítése. 

 

Alaklemez használata, 

hajtogatási műveletek 

gyakorlása. 

Tárgytervezés, pl. 

egyszerű papírdíszek 

készítése. 

 

Tudja alkalmazni a 

megismert anyagokat  

Farsang 

Fáról, papírról tanultak 

rendszerezése, 

alkalmazása, 

szintetizálása. 

Jelmezek, jelképek. 

 

A tanult ismeretek és 

tevékenységek 

szintetizálása egy 

ünnepi funkcióra. 

Tervezés alapján vagy 

alaklemez alapján 

farsangi dekoráció, 

álarc. 

 

Ismeri és alkalmazza a 

helyes 

munkaszokásokat, a 

munkarendet. 

Nemzeti ünnep 

Fáról, papírról, fonalról 

tanultak rendszerezése, 

alkalmazása, 

szintetizálása. 

 

Történelmi örökségünk 

jellemző 

sajátosságainak 

ápolása. 

Jelképek tervezése, 

kivitelezése. 

Projektmódszer. 

Zászló és nemzeti színű 

masni készítése, 

anyagválasztás a 

kivitelezéséhez. 

 

Érti és alkalmazza a 

rajzi algoritmusokat. 

. 

Húsvét 

Anyagok 

tulajdonságainak 

tudatos változtatása  

 

Húsvéti szokások 

természeti és technikai 

elemeinek 

megkülönböztetése. 

Tojásfestés, tojástartó 

készítése különböző 

mintákkal és 

motívumokkal. 

 

Tud munkadarabhoz 

anyagot és kivitelezési 

eljárást választani. 
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Anyák napja 

Borítás. 

Tanult anyagalakítási 

eljárások 

rendszerezése, 

szintetizálása. 

Tudja felhasználni a 

már megismert 

anyagokat 

tulajdonságaik alapján. 

Ajándékkészítés egyéni 

tervek alapján (kép, 

képkeret, asztaldísz). 

 

Képes tárgyhoz anyag- 

és eljárásválasztásra a 

kivitelezéshez. 

 

 

 

 

4. ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS  

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Otthonunk elrendezése 

(a szobám). 

 

Felismertetni, hogy az 

otthon, a lakás, 

berendezési tárgyai, a 

ruházat a személyes 

holmi tudatos emberi 

tevékenység 

eredményei. 

Szabadkézi alaprajz, 

berendezési tárgyak és 

anyaguk 

megfeleltetése. 

Ismeri otthonának 

funkcionális 

helyiségeit, jellegzetes 

berendezési tárgyait; a 

napirendet, étkezési 

rendet. 

 

Munkamegosztás a 

családban. 

Család, háztartás, 

házimunka. Önellátás. 

Életkoruknak 

megfelelően vegyenek 

részt a családi 

munkamegosztásban. 

Családi 

munkamegosztás 

megjelenítése 

szimbólumok 

alkalmazásával. 

Napirend tervezése. 

Fel tudja sorolni a 

családtagok feladatait 

és saját otthoni 

tevékenységeit. 

Táplálkozási szokások 

(étkezési rend). Terítés. 

Egészséges és kultúrált 

étkezés. 

Megismertetni a 

kulturált étkezés 

szokásait. Figyelem 

felkeltése az egészséges 

táplálkozás alapjaira. 

Egészséges ételek, 

italok válogatása. 

Terítékek funkciója, 

anyaga. 

 

Képes kultúrált 

étkezésre (evőeszköz, 

szalvétahasználat), 

személyes holmi 

megbecsülésére. 

Tisztálkodás kötelező 

alkalmai. Munkahely 

tisztántartása.  

Fejleszteni a személyes 

higiénia iránti igényt. 

Alapvető higiénés 

szabályok 

gyakoroltatása. 

Ismeri az egészséges 

életvitel alapvető 

szabályait. 

Lakás növényeinek 

(állatainknak) ápolása, 

ezek technikai 

eszközei. 

 

 

Egyszerű eszközök 

előnyeinek és 

veszélyeinek feltárása. 

Környezettudatos 

magatartás fejlesztése. 

Növényápolás 

eszközei, eljárásai, 

algoritmusa. 

Felelősségtudat a 

növényápolásban 

(kisállattartásban). 

Növények 

életfeltételeinek 

belátása. 

 

 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 1 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Közlekedés résztvevői: 

gyalogos, jármű. 

A helyi gyalogos 

közlekedéssel 

kapcsolatos helyes 

Lakóhely és 

iskolakörnyék 

Ismeri a helyes és 

helytelen közlekedési 

magatartást. 
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magatartási szokások 

kialakítása. 

modellezése, 

közlekedési elemzése. 

Forgalomirányítás. Gyalogos közlekedés 

veszély-helyzeteinek 

tudatosítása. 

Közlekedési jelzőtáblák 

színe, alakjuk alapján 

megkülönböztetésük.  

Gyalogos, úttest, járda, 

járdaszegély, 

gyalogátkelő. 

Megismeri a gyalogos 

közlekedést irányító 

forgalmi jelzéseket. 

Az úttesten 

biztonságosan képes 

átkelni. 

 

Közlekedés télen. Azonosságok és 

különbségek 

felfedeztetése a 

különböző évszakok 

közlekedési 

veszélyeiben. 

Közlekedési szituációk 

elemzése tapasztalás, 

megfigyelés alapján, 

modellezés 

terepasztalon. 

Ismeri a téli közlekedés 

veszélyeit, azok 

elkerülésének módjait. 

Közlekedés városban, 

falun. 

 

A gyalogos közlekedés 

szabályai, gyalogosra 

vonatkozó tilalmak. 

Veszélyt jelző, 

figyelmeztető, utasítást 

adó táblák 

megnevezése, 

funkciójuk megadása. 

Közlekedési lámpa, 

rendőri karjelzések. 

Fel tudja sorolni a 

falusi és a városi 

közlekedés jellemzőit, a 

közlekedési 

jelzőlámpák színeinek 

jelentését. 

Közlekedési tanácsok a 

nyári szünidőre. 

 

Magabiztos, tudatos 

közlekedési magatartás 

kialakítása. 

Közlekedési 

társasjáték. 

Szituációs játék 

(parkoló jármű, úttesten 

guruló labda, 

tömegközlekedés). 

Képes az úttesten 

biztonságosan átkelni 

irányítással és a nélkül. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Kiváló 

 Az eszközöket jól tudja használni. 

 A munkafolyamatot el tudja mondani. 

 Tud gyurmát formázni, papírt hajtogatni és csomót kötni. 

 Önállóan tud építő és szerelőelemekből egyszerű alakzatot, szerkezetet építeni. 

 Ismeri az ünnepekhez fűződő tevékenységeket. 

 Egyszerű jelképek készítésében önállóan fel tudja használni a megismert anyagokat. 

 A munkája pontos, tiszta és tetszetős. 

 

Jó 

 Az eszközöket tudja használni. 

 Minta vagy rajz alapján tud konstruálni. 

 A tankönyv ábrái, táblai algoritmus alapján el tudja mondani a műveleti sorrendet. 

 Ismeri az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket. 

Kevés segítséggel képes adott funkcióra modellt/munkadarabot készíteni. 

 Munkája pontos, tiszta. 

 

Megfelelő  

 Az eszközöket segítséggel tudja használni. 
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 Tanítói segítséggel meg tudja határozni a munkafolyamat sorrendjét. 

 Segítséggel tud anyagot alakítani, szerelni. 

 Munkája tiszta. 
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2. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk  16 

2. Épített és szerelt modellek  6 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel-háztartás  5 

5. Közlekedési ismeretek 4 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK  

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Képlékeny anyagok 

tulajdonságai. 

Tárgyalakítás 

képlékeny anyagokból. 

Képlékeny anyagok 

környezetünkben. 

Képlékeny anyagok 

otthonunkban. 

 

Ok-okozati kapcsolatok 

felfedezése az anyagok 

tulajdonságváltozá-

sában. 

Képlékeny anyagok 

vizsgálata (megpuhul, 

kenődik képlékenység), 

alakítása (gyúrás, 

gömbölyítés, 

hengerítés, sodrás, 

kúposítás, lapítás, 

mélyítés) alapanyag, 

termék. 

Ismeri az anyagok 

tulajdonsága, 

alakíthatósága és 

felhasználása közti 

kapcsolatokat. 

Papír a 

környezetünkben 

Papír mint rostos 

anyag. 

Papírfajták. 

Papírgyártás. 

Hajtogatás jelei. 

A manuális készségek 

fejlesztése az 

anyagvizsgálat és az 

anyagalakítás során. 

Műszaki 

kommunikációs 

készség alapozása a 

szakszóhasználattal, 

műszaki rajzi elemek 

tapasztalásával. 

Kooperációs, 

együttműködési 

készség fejlesztése. 

Papír – anyagvizsgálat: 

„Miből készülhet?” 

Csoportosítás 

felhasználásuk alapján. 

Előrajzolás eszközei 

(alaklemez használata). 

Daraboló műveletek és 

szerszámai. 

Alakító műveletek: 

tépés, nyírás, 

gömbölyítés, redőzés, 

hajtogatás: felező, átló 

szegélyhajtogatás, 

zsebkendőhajtás, 

szalvétahajtás. 

Szerelő műveletek 

anyagai, eszközei (ra-

gasztás). 

Tud rendszerezni a 

papírfajtákat vas-

tagságuk és 

felhasználásuk alapján. 

 

Terveihez egyszerű 

vázlatrajzot tud 

készíteni. 

 

Ismeri és tudja 

alkalmazni a 

papírhajtogatás jeleit. 

 

Fa és a természet 

kincsei 

Fa mint nyersanyag. 

Fával foglalkozó 

mesterségek. 

Környezeti nevelés 

fejlesztése. 

Tudatosítani, hogy a 

fából készült 

termékeink a 

természetes anyag 

tudatos átalakításával 

készültek. 

Természet kincseiből 

készült termékek vizs-

gálata (háncs, vessző, 

faág, kukoricaszár, 

vékony lécek), 

egyszerű munkadarab 

tervezése, készítése. 

Tud felsorolni 

természetes anyagokat. 

Munkájához, terveihez 

tud megfelelő anyagot 

választani a természetes 

anyagok közül. 
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Ok-okozati összefüggés 

tapasztalása a fa 

keménysége és 

megmunkálhatósága 

között. 

 

Alakító műveletek: 

darabolás, csiszolás. 

Szerelő műveletek: 

ragasztás, kötözés. 

Ismeri és 

balesetmentesen 

használja eszközeit. 

Fonal és textil 

Természetes 

alapanyagok, 

mesterséges 

alapanyagok. 

Összetétel, szerkezet, 

tulajdonság, funkció 

felfedeztetése a 

különböző textilfajták 

alapján. 

Konstrukciós képesség, 

eszközhasználat, 

kézügyesség 

fejlesztése. 

Ruházatunk 

alapanyagainak 

megfigyelése, 

fonalminták válogatása. 

Fonás. 

Egyéni igényre 

használati tárgy 

tervezése, készítése. 

Egyszerű öltések és a 

varrás eszközei. 

Meg tudja 

különböztetni a fonalat 

és  

a szövött termékeket 

környezetében, kü-

lönösen a ruházatában. 

Tud anyagot választani 

igényeihez. 

Képes balesetmentes 

eszközhasználatra. 

 

 

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK  

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Építőelemek 

felhasználásával minta, 

rajz, fénykép alapján 

összetettebb alakzatok, 

szerkezetek 

összeállítása. 

 

 

Fejleszteni a tanulók 

technikai szemléletét a 

modell és a valóság 

viszonyának 

elemzésével.  

Fejlődjenek manuális 

képességeik 

(finommozgás)  

egyszerű szerkezetek 

kialakításában.  

 

Konstruálás egyéni 

elképzelések alapján 

próbálgatással.  

Nagyítás, kicsinyítés. 

Illeszkedik, billen 

fogalmi tapasztalása. 

Ismeri az illeszkedik, 

támaszt, támaszkodik, 

összeköt, áthidal, 

határol, tart, tartott 

technikai 

összefüggéseket az 

építőelemekből 

összeállított  

Szerkezetekben. 

Tudja a kicsinyítés, 

nagyítás különbségét. 

Lakás belső terei 

Szobabelső térbeli 

megépítése modell-

lapról, majd önálló 

elképzelés alapján. 

Az összeállított 

modellek (szerkezetek) 

részei közti kapcsolatok 

(illeszkedés, támasztás, 

áthidalás, határolás) 

vizsgálata és 

alkalmazása egyéni 

konstrukciókon. 

Gyakorlottság 

becslésben a hosszúság 

mérésében. 

Statikus egyensúlyozás, 

a kéz erőszabályozó 

képességének fejlesz-

tése a modellezés 

során. 

 

Makett építése látszati 

rajz alapján, 

építőelemekből. 

Térbeli tárgyi modellek 

szerelőelemekből.  

A működés 

feltételeinek 

megállapítása és 

biztosítása a modellen. 

Merevítés, rácsos 

szerkezet szerelése 

önállóan és társakkal. 

Jártas egyszerű 

modellek utánzással 

történő 

összeállításában, az 

összeállított modellek 

kapcsolatainak 

feltárásában, 

elemzésében, annak 

mérlegelésében, hogy 

egy-egy elemet mely 

másikkal lehet 

helyettesíteni.  
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3. JELES NAPOK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Mikulás 

Papír, textil, ezek közös 

alkalmazása. 

 

A családi és a 

közösségi együttélés 

érzelmi és tartalmi 

erősítése. 

Projektmódszer (pl. 

vásár). 

Gazdaságossági 

számítások. 

Fogyasztási szokások. 

Ismeri az ünnepekhez 

fűződő népi 

hagyományokat. 

 

Karácsony 

Természetes anyagok, 

papír. 

A tanult ismeretek és 

tevékenységek 

szintetizálása egy 

ünnepi funkcióra. 

Asztaldísz, ültető 

kártya, fenyődíszek 

készítése- 

Projektfeldolgozás. 

Ismeri az ünnepnapok 

jelképeit, az 

ünnepnapokhoz 

kapcsolódó 

tárgyalakítás szokásait. 

Farsang 

Papír, textil, agyag. 

A megoldási módok 

kiválasztásának 

pszichomotoros 

képesség fejlesztése 

Díszlet, álarc, jelmez 

készítése. 

Csoportmunka, egyéni 

munka egyéni ötletek 

alapján 

Képes a munkadarab 

elkészítéshez anyagot 

és műveleti sorrendet 

meghatározni. 

Nemzeti ünnep 

Fonal, szalag, zsinór. 

Kulturális örökségeink 

jellemző 

sajátosságainak 

ápolása. 

 

Háromszínű 

zsinórfonás. 

Fonalról és textilről 

tanultak gyakorlása, 

rendszerezése. 

Tud vonalszerű anyagot 

megerősíteni, tudatosan 

változtatni szerkezeti 

tulajdonságot. 

Húsvét 

Fonal, textil. 

Kombinációs 

pszichomotoros 

képesség fejlesztés 

Fonal és 

textilmunkákról 

tanultak 

összefoglalása.(pl. 

húsvéti fa). 

Fel tudja felhasználni a 

már megismert 

anyagokat az ünnepi 

készülődésben. 

Anyák napja 

Fonal, textil, papír, 

természeti anyag. 

Az ajándékozás 

élményének, örömének 

átélése. 

 

Ajándék készítése a 

megismert anyagokból. 

Különböző anyagok 

együttes alkalmazása. 

Képes tárgyat 

tervezéssel, önállóan 

és/vagy 

mintakövetéssel 

kivitelezni. 

 

 

4. ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A lakásbelső terei 

A lakás funkcionális 

helyiségei. Berendezési 

tárgyak. 

 

A közvetlen környezet 

megfigyeltetése, annak 

gondozása, 

megbecsülése. 

Lakásbelsők és 

berendezések elemzése 

funkciójuk alapján. 

Egyéni igények 

megfogalmazása: terv 

vázlatrajz, 

körvonalrajz. 

Ismeri otthona 

nélkülözhetetlen 

berendezési tárgyait, 

azok anyagait, méreteit, 

funkcióit formáit. 
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Bababútorok − 

babaház 

Bútorok anyaga, 

mérete, formája. 

Kialakítani és 

fejleszteni a környezet-

kultúra és tárgykultúra 

alapjait, szokásait. 

Térérzékelés, 

konstruáló képesség 

fejlesztése többféle 

megoldás keresése  

a tervezésben. 

Tárgyak alakja és 

terhelhetősége közti 

összefüggés kiemelése 

a különböző anyagok 

felhasználásával készült 

modellezési tevékeny-

ségben. 

Tervezés, mérés, 

alakrajz, nagyítás, 

kicsinyítés. 

 

Tájékozott a 

méretarányokban, 

formákban. 

 

Munkamegosztás a 

családban. Házimunkák 

fajtái.  

   

A család szerepének 

erősítése. 

Önkiszolgálásra, 

egyszerű háztartási 

tevékenységek 

elvégzésére szoktatás. 

Egymás munkájának 

megbecsülésére, 

segítésére nevelni a 

tanulókat. 

Munkamegosztás, 

önként vállalt 

feladatok. Házimunkák 

csoportosítása 

nehézségi fokok 

szerint. 

Gazdálkodás az idővel. 

Házimunka, pl. 

portalanítás 

algoritmusa. 

Ismeri a háztartási 

munkaformákat, a 

takarítás műveleteit, 

eszközeit, gépeit, 

anyagait, a háztartási 

balesetek forrását. 

 

Szolgáltatások a 

lakóhelyünkön:  

posta, bolt, 

bevásárlóközpont, 

vásárcsarnok, fodrász, 

patyolat. 

Fogyasztóvédelem. 

Fogyasztói kultúra 

elemeinek megis-

mertetése, tudatos 

fogyasztói magatartás 

fejlesztése. 

Napi bevásárlás (hol, 

mit, mennyiért, mennyi 

idő alatt?). 

Gazdálkodás, bevétel, 

kiadás, megtakarítás. 

Szolgáltatások a 

takarékosságban 

Szituációs játék. 

Tudja hogy az igényeit, 

szükségleteit kielégítő 

terméket, árut, 

szolgáltatást  hol tudja 

beszerezni. 

Asztalterítés 

Ünnepi terítés. 

Teríték részei, 

funkciójuk, anyaguk. 

Kultúrált étkezési 

szokások megismerése, 

alkalmazása. 

Szalvétahajtogatás, 

papírgyűrű, a terítés 

textíliái. 

Képes meghatározni az 

alapteríték elemeit, 

azok anyagi 

tulajdonságait. 

 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISERETEK 2 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Közlekedési jelzőtáblák 

A KRESZ utasít, jelez, 

tilt, szabályoz. 

Felkészíteni a tanulót a 

balesetmentes, kultúrált 

közlekedésre, a 

közlekedési szokások, 

illemszabályok és 

előírások betartására. 

Útjelző táblák készítése 

(terepasztal). 

 

Felismeri a tájékoztató, 

utasító, veszélyt jelző, 

tiltó közlekedési 

jelzőtáblák jellegzetes 

alakját, színét. 

 

A gyalogos közlekedés  

Szabályai. 

Jelzőlámpa, 

gyalogátkelő, úttest. 

Közlekedéssel 

kapcsolatos helyes 

ismeretek és 

magatartási szokások 

alakítása a gyalogos 

közlekedésben 

Terepasztal, 

közlekedési játék 

kivitelezése, használata. 

Felismeri és meg tudja 

megnevezni a gyalogos 

közlekedést irányító 

jelzőtáblákat. 
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Közlekedési eszközök 

Biztonságos 

tömegközlekedés 

feltételei. 

 

 

 

Figyelemirányítás a 

tömegközlekedés 

jelentőségére. 

Veszélytudat 

kialakítása (a járművek 

használatával 

kapcsolatos ve-

szélyhelyzetek 

ismerete). 

Forgalomirányítás és 

jelzései: jelzőtáblák, 

jelzőlámpák, 

gyalogátkelőhelyek, 

biztonsági sáv. 

Vasúti átjáró, 

sorompók. 

Felszállás, leszállás. 

Írott és íratlan szabá-

lyok utazás alkalmával. 

Képes megfogalmazni 

a tömegközlekedési 

eszközök használatához 

szükséges tennivalóit 

(jegy, bérlet, megálló 

stb.), a tö-

megközlekedési 

eszközön alkalmazott 

illemszabályokat. 

Közlekedési gyakorlat 

 

 

 

Veszélyhelyzetet 

előidéző magatartások 

jellemzői és azok 

megelőzésének 

módjainak 

megismerése. 

Közlekedés 

járművekkel, 

tömegközlekedés. 

 

Képes teljes 

biztonsággal 

közlekedni 

gyalogosként, ismerve 

a gyalogos közlekedés 

veszélyhelyzeteit. 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A tanuló képes-e 

- kiválasztani önállóan (kis segítséggel) a megismert anyagok közül tulajdonságaik alapján 

az anyagot ; alakítani, szerelni, tárgyat készíteni; 

- terveit szóban kifejezni; 

- munkáját értékelni; 

- összehasonlítani alakjuk és színük szerint a közlekedési jelzőtáblákat, gyalogosok 

közlekedési helyzeteit elemezni terepasztalon, kép alapján, leginkább a gyakorlatban; 

- megnevezni környezetében megtalálható rögzítési módokat; 

- megnevezni a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket? 

 

A tanuló ismeri-e 

- a térbeli építés alapelveit, gyakorlatát; 

- a műveleti sorrendeket, a használatos eszközöket; 

- az építőkészlet, szerelőkészlet elemeinek, elemcsaládjainak nevét; 

- a kicsinyítés, nagyítás közti különbségeket? 

 

A tanuló képes-e 

- egyszerű modell felépítésére egyéni elképzelés alapján; 

- terveinek megfelelően anyagot alakítani; 

- a lakásbelső tereinek megnevezésére funkciójuk alapján; 

- legalább 4-5 lakberendezési tárgy felsorolására, funkciójuk megnevezésére; 

- háztartási munkák megnevezésére (3-4); 

- balesetmentes anyagalakításra; 

- munkahely rendjének betartására? 
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3. ÉVFOLYAM  

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Anyagok és alakításuk  14 

2. Épített és szerelt modellek  3 

3. Jeles napok  6 

4. Életvitel-háztartás 10 

5. Közlekedési ismeretek 4 

 

 

 

1. ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 3 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A papír otthonunkban:  

a lágy papír, karton, 

lemez érzékszervi 

összehasonlítása 

(téphetőség, 

hajlékonyság, 

vastagság, rugalmasság, 

felületi tulajdonságok 

stb. szerint) és sorba 

rendezése. 

 

Hasznos, játékos 

tárgyak készítése 

közben elsajátítani a 

műszaki kommunikáció 

alapjait, mint a tervezés 

lényeges részét. 

A papír 

tulajdonságainak felis-

merése, papírkészítés. 

Papír 

újrahasznosításának 

jelentőségét felismerni. 

Anyagok 

összeválogatása 

használati tárgyak 

készítéséhez a 

szerkezet, a 

tulajdonság, funkció 

összefüggéseire 

alapozva. 

Munkamenet 

összeállítása műszaki 

rajz alapján. Méretek 

leolvasása rajzokról. 

Mérés, előrajzolás 

vonalzóval. 

Mérési eredmények 

följegyzése. 

 

Ismeri a lágy papírok, 

kartonok, lemezek 

jellegzetes 

tulajdonságait és a fel-

használhatóságuk közti 

kapcsolatot. 

Ismeri és meg tudja 

megnevezni a munka 

tervezésének főbb 

fázisait, a műszaki 

kommunikáció jeleit, 

vonalfajtákat, a 

méretmegadás elemeit 

(méretvonalat, 

méretsegédvonalat, 

méretnyilat, 

méretszámot). 

Fonal és textil: 

fonalak és textíliák 

szerkezetének meg-

figyelése. Fonal 

sodrása. 

Fonal és szövet közti 

azonosságok, kü-

lönbségek. 

Kéz finommozgásainak 

fejlesztése. 

Gazdaságosságra, 

anyagtakarékosságra 

nevelés. Tudatos 

fogyasztói magatartás  

alakítása. 

Anyagvizsgálatok. 

Különböző 

textiltermékek 

összehasonlító 

elemzése. 

Kézi varrás 

műveletinek gyakorlása 

hasznos tárgy készítése 

során. 

Fonal és 

textilgyűjtemény 

készítése. 

Képes fonal- és 

textilalakító 

alapműveletek önálló 

kivitelezésére. 

 

Fából készíthető 

szerkezetek összeállí-

tása. 

Természetes és 

mesterséges anyagok 

Elképzelés, tervvázlat, 

mérés, jelölés az anya-

gon, megmunkálás, 

Képes az élővilág és a 

tárgyi környezet 

kapcsolatának 
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A fa feldolgozása és 

felhasználása otthon, 

iparban, művészetben. 

közti különbségek 

felfedezése. 

Konstruáló képesség 

fejlesztése. 

összeszerelés, 

kipróbálás. 

Faipari szakmák 

megnevezése. 

felismerésére. 

Környezetünk fából 

készült termékeinek 

megnevezésére, a 

természetvédelem 

jelentőségének 

belátására. 

Fémek a 

környezetünkben:  

Lágy alumíniumhuzal 

darabolása, alakítása. 

 

 

 

Életkorának, fejlettségi 

szintjének megfelelően 

alakuljanak manuális 

képességei. 

Fedezze fel 

környezetének 

különböző fémtárgyait 

és azok funkcióit. 

Fémtárgyak, eszközök 

megfigyeltetése funk-

ciójuk alapján. 

Fémek 

különbözőségének 

tapasztalása. 

Anyagvizsgálat. 

A szükséges 

szerszámok és 

eszközök balesetmentes 

használata. 

Meg tudja nevezni 

környezetének fémből 

készült tárgyait, 

berendezéseit. 

Ismerje az 

alumíniumhuzal és 

szalag jellegzetes 

tulajdonságait, 

felhasználhatóságát, 

legalapvetőbb meg-

munkálási módokat, 

szerszámokat. 

Kiállítás szervezése Tanult ismeretek 

tevékenységek 

rendszerezése. 

Kiállítás tárgyi 

feltételeinek tervezése, 

kivitelezés, értékelés. 

Képes saját és mások 

munkájának 

értékelésére, 

megbecsülésére. 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

A tervező munkájában a műszaki rajzi ismeretek alkalmazása, a rajzok szabványossága, 

pontossága, tisztasága, rajzolvasási képesség. 

A készített munkadarabok, modellek megfelelnek-e céljuknak, funkciójuknak? 

A munkadarabok és modellek kivitelezése. 

Önálló műveleti sorrend megállapítása, eszközválasztás a papír-, fonal-, textilmunkáknál. 

Balesetmentes munkavégzés. 

 

 

 

2. ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Álló és mozgó 

szerkezetek jellemzői. 

Merev, stabil kötések, 

csavarozás. 

Modellalapú 

gondolkodás fej-

lesztése, szerkezetek 

azonossága és 

különbsége. 

 

Szerelőelemekkel 

végzett gyakorlatok, 

merev kötések 

létrehozása. 

Tud megnevezni a 

környezetében található 

merev kötéseket. 

Technikai fejlődés  

Csúszás, gurulás, 

lengés, csuklózás, 

forgás megvalósítása 

szerkezetekben. 

Technikai 

gondolkodásmód fej-

lesztése. 

Technikatörténet. 

Mozgó modellek 

tervezése, kivitelezése. 

Kerék története. 

Tud megnevezni a 

környezetében található 

mozgó szerkezeteket. 
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Játékok konstruálása 

Hely és 

helyzetváltoztatásra 

alkalmas mozgó 

modellek és 

szerkezetek. 

 

Játszótérnek mint 

technikai rend-szernek 

megismerése. 

Játszótér elemei. 

Játszótéri játékok 

elemei, azok szerkezeti 

kialakításának tuda-

tosítása. 

Játszótértervezés, 

modellezés. 

Játék tervezése, 

kivitelezése. 

Projektmunka, 

csoportmunka. 

Képes hasonlósági 

szempontok 

megnevezésére a 

modellek és a 

valóságos tárgyak 

között. 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismerje az elemcsaládokat, a szerelőkészlet elemeit 

Tudja megkülönböztetni az álló és mozgó szerkezeteket (forgó, lengő, csúszó, csuklózó). 

Tudjon épített és szerelt modellek elemezni. 

Legyen képes 4-5 elem együtteséből egyszerű szerkezetet kialakítani. 

 

 

3. JELES NAPOK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Téli ünnepek 

Mikulás − papír, textil, 

dobozok, ezek közös 

alkalmazása. 

Karácsony − 

természetes anyagok, 

papír (asztaldísz, 

csomagolás, 

fenyődíszek). 

Farsang − papír, textil, 

agyag, (álarc, jelmez). 

A családi és a közösségi 

együttélés érzelmi és 

tartalmi erősítése. 

Kulturális örökségeink, 

hagyományaink 

jellemző 

sajátosságainak 

ápolása. 

A tanult ismeretek és 

tevékenységek 

szintetizálása egy 

ünnepi funkcióra. 

 

Projektek szervezése: 

ötletelés, terezés, 

szervezés, kivitelezés, 

kipróbálás, értékelés, 

bemutatás 

folyamatának 

végigvezetése. 

Tud igényeket, 

szükségleteket megfo-

galmazni, a 

kivitelezésre javaslatot 

tenni. 

Képes más tantárgyak 

ismereteit szintetizálni 

egy adott projekten 

belül. 

Tavaszváró ünnepek − 

fonal, textil, papír, 

természeti anyagok 

tudatos alkalmazása. 

Nemzeti ünnepre, 

húsvétra, anyák napjára 

való felkészülés. 

 

 

 

A családi és a 

közösségi együttélés  

érzelmi és tartalmi 

erősítése. 

Kulturális örökségeink, 

hagyományaink 

jellemző 

sajátosságainak 

ápolása. 

A tanult ismeretek és 

tevékenységek 

szintetizálása egy 

ünnepi funkcióra. 

Projektek szervezése 

ötletelés, tervezés, 

szervezés, kivitelezés, 

kipróbálás, értékelés, 

bemutatás 

folyamatának 

végigvezetése. 

 Tud megismert 

anyagokat felhasználni 

az ünnepi 

készülődésben. 

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 
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Ismeri-e a tanuló  

 az ünnepekhez fűződő hagyományokat; 

 a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket az ünnepnapok jelképeit; 

 az ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítás szokásait? 

Tud-e a tanuló a megismert anyagok közül céljainak megfelelően választani? 

Képes-e a tanuló terveinek megfelelően anyagot alakítani, társaival együttműködve dolgozni? 

 

 

4. ÉLETVITEL − HÁZTARTÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Házak, lakások, 

otthonok 

Háztípusok városon és 

falun. 

 

Megismertetni azokat 

az emberi  

igényeket, 

szükségleteket, 

amelyért az ember 

házakat épített, épít, 

berendez. 

Lakókörnyezetünk 

építményeinek 

megfigyelése, 

csoportosítása. Épített 

környezet elemeinek 

rendszerezése. 

Fel tudja sorolni a 

házak, lakások 

funkcióit, feladatait. 

Lakások belülről 

Alaprajz, alapterület, 

funkcionális 

helyiségek. 

Megfelelő technikai 

motívumok kialakítása 

a tanulókban lakó-

környezetükről, 

otthonukról, az otthon 

technikai egységeiről. 

Lakások helyiségeinek 

funkció szerinti 

csoportosítása. 

Lakásalaprajz készítése 

négyzetrácsos lapra. 

Kicsinyítés. Becslés, 

számolás. 

Ismeri a lakás 

beosztását, képes a 

lakás helyiségeinek 

funkció szerinti 

megkülönböztetésére. 

Otthon a lakásban 

Lakberendezés, rész és 

egész kapcsolata. 

Tárgyak az ottho-

nunkban. 

Bemutatni azokat a 

célszerű emberi te-

vékenységeket, 

amelyeket az ember 

azért végez, hogy 

mindennapi szükség-

leteit kielégítse, és jól 

érezze magát otthon. 

Használati tárgy, 

dísztárgy, berendezési 

tárgy, tárgyi környezet 

elemzése képek, 

dokumentumok 

alapján. 

Ismeretterjesztő 

anyagok használata. 

Megkülönböztetni a 

lakás otthonosságának 

szükséges elemeit. 

Korszerű eszközök 

otthonunkban 

A technikai fejlődés 

hatásának értékelése. 

Csoportosítás, 

rendszerezési képesség 

fejlesztése. 

A mindennapi emberi 

tevékenységet 

megkönnyítő eszközök 

megismerése 

csoportosítása 

energiaforrásuk szerint, 

használatuk gyakorlása. 

Az otthon technikai 

folyamatainak, el-

járásainak (fűtés, 

világítás, főzés, mele-

gítés, mosás, takarítás 

stb.) áttekintése. 

Tud tetszőleges 

háztartási, 

kommunikációs 

eszközt, gépet 

bemutatni. 

Étkezési szokásaink 

 

Egészséges életmódra 

szoktatás. 

Így készül a 

narancsital. Algoritmus 

kidolgozása adott 

konyhatechnológiára.  

Képes az egészséges 

táplálkozás 

feltételeinek 

felsorolására. 
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Algoritmikus 

gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Gazdálkodás 

Bevétel, kiadás. 

Közgazdasági szemlélet 

alapozása. 

Beláttatni, hogy a 

háztartási munka (korra 

és nemre való tekintet 

nélkül) hozzátartozik az 

emberi léthez. 

Gazdálkodás idővel, 

napirend készítése. 

Gazdálkodás pénzzel, 

zsebpénznapló. 

Boltban vásárlás vagy 

saját készítés. 

Miből készül? Hogyan 

készül? Menyibe kerül? 

Tud felsorolni, 

indokolni rendszeres 

napi tevékenységeket, 

rendszeres kiadásokat. 

Megnevezni 

takarékossági 

eljárásokat. 

Ünnep a családban 

Helyes étrend, 

ételhigiénia. 

Családi együttműködés, 

munkamegosztás 

igénye. 

Szituációs játékok 

csoportmunkában. 

Feladattervek. 

Gazdasági számítások. 

Képes meghatározni 

feladatokat a családi 

együttélésben. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

Tudja-e a tanuló  

 lakásának helyiségeit, azok funkcióját meghatározni; 

 felsorolni 3-4  berendezési tárgyat funkciójukkal együtt; 

 bemutatni egy háztartási eszközt vagy gépet (régen és ma)? 

Ismeri-e  

 a munkamegosztás alapvető módjait; 

 saját feladatait a családjában; 

 az egészséges táplálkozás alapelveit? 

 

Képes-e alaprajzot értelmezni, készíteni; napirendet, gazdasági naplót vezetni? 

 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Közlekedési eszközök 

csoportosítása 

 

Ki kell alakítani a 

közlekedési esz-

közökre, azok 

használatára vonatkozó 

hasznosságtudatot, de 

egyúttal be kell mutatni 

a közlekedés 

veszélyhelyzeteit. 

Közlekedési eszközök 

rendszerezése. 

Csoportmunka, 

szituációs játékok. 

Ismeri a 

tömegközlekedési 

eszközök használatára 

vonatkozó szabályokat. 

A közlekedés irányítása 

 

A lakóhelyhez kötődő 

konkrét 

helyzetelemzések 

járuljanak hozzá a 

szabályismeretekhez, 

szabályal-

kalmazásokhoz. 

Jelzőlámpa 

modellezése a 

megismert anyagokból. 

Terepasztalon 

közlekedési helyzetek 

modellezése. 

Felismeri a biztonságos 

közlekedést segítő 

közúti létesítményeket, 

azok feladatai; a for-

galom-irányítást 

szolgáló fényjelző 

készülékek jelzései. 
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Utazás vasúton 

Vasúti információk 

rendszerezése. 

Vasút jelentőségének 

belátása a személy- és 

teherszállításban 

Balesetveszélyek 

elkerülésének módjai. 

Útvonalterv 

osztálykiránduláshoz. 

Szituációs játék: 

információ, jegyváltás. 

 

Internetes menetrend. 

Ismeri a vasúti 

közlekedés alapvető 

szabályait. 

Közúti közlekedés 

gyakorlása (terepasztal, 

KRESZ-park). 

Közlekedési ismeretek 

rendszerezése, 

összefoglalása. 

Magabiztos közlekedési 

ismeretek és 

szabálykövető 

magatartás. 

Közlekedési 

információs anyag 

összeállítása a lakóhely 

közlekedéséről. 

Tud  biztonsággal 

gyalogosan és 

tömegközlekedési 

járművön közlekedni. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 A közvetlen lakókörnyezet úthálózatának, forgalmi jellemzőinek ismerete. 

 A közlekedési eszközök csoportosítása (kik használják, hol használják). 

 A gyalogos közlekedés szabályainak teljes körű ismerete és a szabálykövető 

magatartás. 
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4. ÉVFOLYAM  

 

Éves óraszám: 37 – heti óraszám: 1 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
1. Technikatörténet  7 

2. Műszaki ábrázolás  4 

3. Modellezés 12 

4. Gépek a környezetünkben 2 

5. Jeles napok − életvitel − háztartás 8 

6. Közlekedési ismeretek 4 

 

 

1. TECHNIKATÖRTÉNET 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Tematikus 

részegységek:  

Háborítatlan természet. 

Első lépések a 

természet 

meghódítására. 

Az ember meghódítja a 

vizet. 

Az ember már várakat 

épít. 

Az ember felhasználja a 

természet energiáját. 

Az ember megépíti a 

vasszerkezetű hidat. 

Az ember a levegőt is 

meghódítja. 

 

 

 

 

 

A modellezéssel, 

anyagalakítással együtt 

azokba beépítve is 

kialakítani a technikai 

fejlődést értő, értékelő 

szemléletmódot. 

A technikai fejlődés 

főbb állomásainak 

felismertetése, az okok 

megláttatása. 

Tudatosítani a 

tanulókkal, hogy az 

ember környezetei 

(természeti környezet, 

társadalmi környezet, 

technikai környezet) 

nem választhatók el 

egymástól. 

 

 

Tematikus képek 

alapján az alábbi gon-

dolatlánc szerint 

elemezés: 

Hogyan élt az ember? 

Hol lakott, milyen 

építményei voltak?  

Milyen anyagokat adott 

a természet az ember 

számára? 

Hogyan tudta 

átalakítani az 

anyagokat saját 

igényeinek 

megfelelően? 

Milyen szerszámai, 

eszközei voltak? 

Mivel táplálkozott? 

Ruházata miből ké-

szült? 

Hogyan közlekedett? 

Jellegzetes mester-

ségek, foglalkozások.  

A lakóhely jellegzetes 

technikatörténeti 

emlékeinek bemutatása. 

 

Ismeri a technika 

fejlődéseinek főbb 

állomásait. 

 

Ismeri a technika 

jelentőségét az ember 

életében.  

 

Tud megnevezni 

technikai fejlesztést 

befolyásoló tényezőket. 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Ismerje a tanuló a technika fejlődésének főbb állomásait. 
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 Tudja a technika szükségességét az ember életében. 

 Képes megnevezni technikai fejlesztést befolyásoló tényezőket. 

 

2. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A műszaki ábrázolás 

jelei. 

A méretmegadás 

elemei. 

A tárgyak nézeti 

képeinek származ-

tatása. 

 

A tanulók absztrakciós 

képességeinek 

fejlesztése, a műszaki 

ábrázolás 

alapelemeinek 

tudatosítása. 

Építőelemek 

felismertetése vetületi 

képek alapján. A mérés 

és a rajzeszközök 

használatának 

gyakorlása hasznos 

tárgy vagy modell 

tervezése során. A 

feladat elképzelése, 

megoldási tervek 

készítése. 

Tud alakrajzot, 

nézetrajzot és a tárgyat 

megfeleltetni 

Képes egyszerű 

műszaki rajz 

olvasására, mérési 

eredmények 

feljegyzésére, méretek 

leolvasására rajzos 

ábrákról. 

Vetületi ábrázolás 

(3óra) 

Tervezési, rajzolvasási, 

rajzkészítési 

gyakorlatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térérzékelés 

fejlesztése. 

A tervezési képesség 

fejlesztése: képzelet, 

lényegkiemelés. 

Vázlatrajz készítése, 

becslés, alakfelismerés, 

arányok mérlegelése, 

rajzeszközök 

használata, mm 

pontosságú mérés, 

többféle megoldási terv 

készítése, 

legmegfelelőbb kivá-

lasztása, döntési 

képesség, értékelés 

adott szempontok 

szerint. 

Nézeti képek olvasása, 

készítése, értelmezése. 

Képes tervezésre: 

lényegkiemelés, 

térérzékelés, 

vázlatrajzkészítés, 

becslés, alakfelismerés, 

arányok mérlegelése, 

rajzeszközök 

használata, cm 

pontosságú mérés, 

rajzolás. 

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 Ismeri a tanuló a vetületképzés szabályait. 

 Tudja a tanuló a síkbeli méretezett rajz készítésének elveit, rajzeszközök használat; 

mérési eredmények feljegyzését, méretek leolvasását rajzos ábrákról. 

 Képes a tanuló alakrajz, nézetrajz és a tárgy megfeleltetésére; egyszerű műszaki rajzok 

olvasására. 

 

 

3. MODELLEZÉS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 
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Barlangtól a mai 

településig  

Az építkezés 

anyagainak rendszere-

zése. 

Az agyag felhasználása 

napjainkban. 

 

Rendszerezési, 

összehasonlító ké-

pesség fejlesztése 

(környezetünk anyagai, 

eredetük, 

felhasználásuk, 

tulajdonságaik, 

megmunkálás 

műveletei, szerszámai). 

Ősi lakhelyek: 

agyagkunyhó, pásztor-

kunyhó, vályogház stb. 

modellezése. 

Csoportmunka. 

Ismeri az építés főbb 

anyagait, az agyag mint 

természeti anyag 

tulajdonságait. 

Szövés, szövőkeret 

Fáról tanultak 

ismétlése. 

Szövet szövése, 

fonalszerű, lapszerű 

anyagok (szálirány, 

keresztirány). 

Az emberi 

alkotótevékenység 

folyamatának 

bemutatása, átélése 

egyszerű használati 

tárgy tervezése, 

kivitelezése során. 

1.Szövőkeret tervezése, 

kivitelezése. 

2. Szövés. 

Ismeri a szövés 

alapelemeit, eszközeit 

és egyszerű gyakorlatát. 

Vízi közlekedés 

Vízi járművek 

fejlődéstörténete. 

Víz és szél 

energiájának 

hasznosítása. 

Vízi jármű irányítása. 

Vitorla, kormány 

szerepe, anyaga, alakja. 

 

A tanulók 

alkalmazkodási, cselek-

vési és együttműködési 

képességének 

fejlesztése. 

Lényegkiemelő 

képesség alakítása a 

hasonlósági (azonos, 

különböző) 

tulajdonságok alapján. 

Kísérletek úszó 

fatörzzsel. 

Tutaj alapjának 

tervezése, kivitelezése. 

Műszaki rajz ismeretek 

alkalmazása. 

Vitorla, kormány 

tervezése, kivitelezés. 

Egy adott terv 

megvalósítása 

algoritmus segítségével 

és önállóan. 

Szélenergia hasznosítás 

Mozgásátalakítás. 

Alumínium 

tulajdonságai és 

alakítása. 

Kartonalakítás. 

Különböző anyagok 

szerelése. 

A természeti energiák 

(víz, szél) felhasználási 

módjainak, átalakí-

tásának bemutatása. 

Az ember 

természetátalakító tevé-

kenységének értékelése 

napjainkban. 

Vitakészség fejlesztése. 

 

Szélmalom elemzése 

funkció alapján. 

Szélmalom modell 

tervezése, anyagvá-

lasztás (karton, 

alumíniumlemez) ezek 

alakítása, szerelő 

műveletek. 

Tud papírfajtákat 

rendszerezni 

tulajdonságaik alapján. 

Felsorolás szintjén 

ismerni az egyszerű 

energiaátalakítási 

folyamatokat. 

Tárgyak alakja és 

terhelhetősége 

Formák 

anyagszerkezetek, 

épített szerkezetek 

elemzése. 

Hídépítés szakmái. 

 

A természetes és 

mesterséges formák 

közti különbségek 

felismertetése, ok-

okozati összefüggés ke-

resése. 

 

Kísérlet különböző 

szerkezetekkel (sima, 

redőzött, gyűrt, 

„szendvics”-szerkezet). 

Hidak elemzése, 

hídmodell tervezése, ki-

vitelezése fémépítő, 

karton, hurkapálca 

felhasználásával adott 

teherbírásra. 

Tudja, hogy ma már 

nem élhet az ember 

technikai környezete 

nélkül. 

 

 

 

Ahol szüleinkkel élünk 

Lakásunk külső és 

belső környezete. 

 

Tudatosítani, hogy az 

otthonuk, a háztartás és 

eszközeink fejlettsége 

is célszerű emberi 

tevékenység 

eredménye. 

A lakások, otthonok 

külső és belső 

környezetének 

megfigyeltetése, 

fejlődésük vizsgálata. 

Lakásalaprajz. 

Ismeri a mindennapi 

létünk nélkülözhetetlen 

technikai elemeit. 

Kiállítás. Objektív önértékelésre 

nevelés. 

Kiállításra munkadarab 

válogatása. Kiállítás 

Képes saját és mások 

munkájának értékelése. 
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Saját munka 

bemutatása. 

környezetének 

rendezése. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismerje tanuló  

 az építés főbb anyagait megkülönböztetve a természetes és mesterséges anyagokat; 

 a technikai fejlődés változásának okait kiváltó tényezőket;  

 a modell és valóság viszonyát. 

Legyen képes a tanuló egyszerű tárgyak, játékok, modellek tervezésére, kivitelezésére, 

kipróbálására önállóan, illetve különböző mértékű segítséggel. 

 

 

4. GÉPEK A KÖRNYEZETÜNKBEN 

  

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Környezetünk gépei 

Gépek fő részei. 

Gépek energiaforrásai. 

A mozgásátvitel 

szükségességét és 

lehetőségét bemutatni. 

Gépek otthonunkban. 

 

Bemutatni, hogy a 

technikai kultúra 

alakulása során a gépek 

milyen jelentőséggel 

bírtak, milyen 

veszélyeket rejtettek és 

rejtenek az ember 

számára. 

Megismertetni a 

környezetükben 

(otthon, iskola, 

közlekedés stb.) 

előforduló gépek közös 

jellemzőit, 

különbözőségeiket. 

Játékos ismerkedés a 

gépekkel. 

Egyszerű szerkezet 

kialakítása 

szerelőkészletből. 

Vásárlási és vagy 

használati tanácsadó 

készítése egy 

kiválasztott gépről. 

 

 

Tud felsorolni gépeket 

a környezetéből. 

Képes a gépek 

funkciójának 

megfogalmazására és a 

fő részeinek 

megnevezésére. 

Ismeri a gépek előnyeit, 

veszélyeit.  

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Ismerje fel a tanuló a gépek szerepét az ember életében, a gépek jellegzetes anyagát, 

fő részeit, a mozgásátvitel szükségességét és lehetőségét. 

 Tudja a környezetében leggyakrabban előforduló gépek rendeltetését megfogalmazni. 

 

 

5. JELES NAPOK − ÉLETVITEL − HÁZTARTÁS 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 
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Téli ünnepek 

Vendégvárás, vendég 

meghívása, aján-

dékozás. 

Ünnepi szokások 

rendszerezése. 

Információ gyűjtése az 

ünnepi te-

vékenységekhez. 

Ötletelés, igény 

megfogalmazása, egy-

szerű tárgy készítése 

tanulói szükségletre a 

már megismert 

anyagokból. 

Projektmunkák, 

csoportmunkák. 

 

Képes tevékenység 

dokumentálására 

(rajzban, írásban). 

Tavaszi ünnepkör 

Anyagalakítás, 

háztartási tevékenysé-

gek. 

A tanult ismeretek 

rendszerezése, 

szintetizálása. 

Információgyűjtés az 

ünnepi tevékenységhez 

és dokumentálás. 

1−4 osztályban 

megismert anyagok 

alkalmazása a tanult 

műveletek gyako-

roltatása, 

rendszerezése. 

Ismer ünnepnaphoz 

kapcsolódó szokásokat, 

képes ezek 

felsorolására. 

 

Konyha és eszközei  

Konyhatechnológia. 

Konyhák régen és ma. 

A jövő konyhája. 

A konyhatechnológiai 

műveletek, 

sorrendiségének 

megismertetése, 

rendszerezése egyszerű 

étel elkészítése során. 

Igényesség a környezet 

tisztasága iránt. 

A leggyakrabban 

használt háztartási esz-

közök funkcióját, 

szerkezetét, gazdasá-

gos, takarékos 

használatát elsajátítani. 

Be tud mutatni egy 

konyhai eszközt, gépet 

(funkciója, története, 

részei, anyaga, 

használata, tisztítása). 

Ismeri kedvenc ételét, 

fel tudja sorolni 

összetevőit, az 

elkészítés műveleteit 

Születésnapomra 

készülök 

Meghívó, meghívás. 

Takarítás. 

Játéktervezés. 

Ételkészítés. 

Terítés. 

 

Összetett háztartási 

munkafajták, 

munkaformák, 

munkaszervezési 

módok, a családi 

szerepek bemutatása.  

A családi együttélés, 

munkamegosztás, az 

önellátás, a lakásgondo-

zás alapvető módjainak 

ismerete. 

Esztétikus környezet 

igényére nevelés, 

környezetvédelem a 

lakásban és a lakóhely 

környékén. 

Projektmunka 

 

Összetett háztartási 

feladatok résztevé-

kenységekre bontása, a 

résztevékenységeket 

rangsorolása. 

 

Elemi háztartás 

technikai műveletek el-

végeztetése. 

 

Gazdasági számítások. 

 

Fogyasztási szokások 

elemzése. 

Képes 3-4 háztartási 

munka megnevezésére 

 

Képes a környezet 

tiszteletére és 

védelmére. 

 

Ismeri a takarékosság, 

gazdaságosság 

lehetőségeit a háztartási 

munkákban 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Ismerje a tanuló…  

 a gyerekek feladatait a családban, a családi szerepeket; 

 a konyhatechnológiai műveletek sorrendiségét egyszerű étel elkészítése során; a 

leggyakrabban használt háztartási eszközök funkcióját, szerkezetét, gazdaságos, 

takarékos használatát. 

 

Tudjon a tanuló…  

 összetett háztartási feladatot résztevékenységekre bontani, a résztevékenységeket 

rangsorolni; 
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 meghatározni személyes tennivalóit a családi munkamegosztásban; 

 

Legyen képes…  

 igényeit megfogalmazni, ötleteit elmondani az ünnepi készülődés során,  

 tervet készíteni munkájához; 

 egy konyhai eszköz, gép bemutatására (funkciója, története, részei, anyaga, használata, 

tisztítása stb.). 

 

 

 

6. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 

 

 

Tananyag Fejlesztési célok 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Közlekedési eszközök 

csoportjai; különleges 

eszközök. 

 

A tanulók felkészítése a 

biztonságos, 

balesetmentes 

közlekedésre a 

gyalogos közlekedési 

szabályok 

gyakoroltatásával. 

A balesetmentes 

járműhasználat 

szabályainak 

felismerése, magya-

rázata. 

Lakóhely 

közlekedésének 

elemzése. 

Tanulmányi séta, 

szituációs játék. 

 

Ismeri a gyalogos 

kötelességeit és jogait a 

közúti közlekedésben. 

A kerékpár mint 

környezetbarát közle-

kedési eszköz. 

A kerékpár 

funkcionális egységei. 

Biztonságos 

kerékpározás feltételei.  

Biztonsági 

felszerelések. 

A kerékpárosra 

vonatkozó közlekedési 

szabályok, 

veszélyhelyzetek 

felismerése, 

megismertetése. 

 

A kerékpár vezetésére 

vonatkozó szabályok 

gyakorlása: le- és 

felszállás, egyenes 

haladás és kanyarodás, 

követési távolság.  

Gyorsítás, lassítás. 

Biztonsági eszközök 

anyaga, működése, 

használata. 

Tudja a kerékpáros 

közlekedés szabályait, a 

kerékpárosokra 

vonatkozó jelzőtáblák, 

útburkolati jelek 

jelzéseit.  

 

Közlekedési játék A közlekedésről 

tanultak ismétlése, 

rendszerezése. 

Terepasztal tervezése, 

kivitelezése, mo-

dellezése. 

 

Társasjáték tervezése, 

kivitelezése a tanult 

anyagokból és 

műveletekkel. 

Ismeri a közlekedési 

eszközöket, a gyalogos 

közlekedés szabályait. 

Közlekedési teszt 

 

A közlekedéssel 

kapcsolatos helyes 

magatartási szokások, 

elvárt udvariassági 

szabályok rendszere-

zése, alkalmaztatása. 

Az úttesten való átkelés 

szabályainak ismerete, 

tudatos gyakorlati 

alkalmazása. 

Alkalmazza a gyalogos 

közlekedés szabályait. 

 

Ismeri és alkalmazza az 

udvarias magatartási 



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program II. rész 

 267 

 Járműhasználattal 

kapcsolatos veszély-

helyzetek elemzése, a 

balesetek megelőzési 

lehetőségeinek 

ismerete.  

Gyakorlatok, szituációs 

játékok, KRESZ-teszt, 

KRESZ-játékok. 

szokásokat. a 

közlekedésben. 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

 Az úttesten való átkelés szabályainak ismerete, tudatos gyakorlati alkalmazása. 

 Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek elemzése, a balesetek megelőzési 

lehetőségeinek ismerete. 

 A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete. 

 A kerékpár vezetésére vonatkozó szabályok ismerete: le- és felszállás, egyenes haladás 

és kanyarodás, követési távolság. 

 A kerékpár közlekedésbiztonsági berendezéseinek felsorolása. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAMRÓL 

 

A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi életben, haszna és 

veszélyei terén: 

 Tudja felsorolni a természetes és mesterséges környezet néhány elemét. 

 Konkrét esetekben ismerje fel a technikai problémát. 

 Nevezze meg környezete tárgyainak anyagát. 

Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum). 

 Keressen tanári irányítással saját tapasztalatai alapján megoldásokat technikai 

problémahelyzetekre. 

Az alkotás folyamata, a gyakorlati probléma-felismerési és problémamegoldó folyamat terén 

 Fogalmazza meg szóban, tanári segítséggel az adott technikai problémát. 

 Terveit tudja megjeleníteni szóban, írásban, rajzban, tárgyi alkotásban. 

 Tudjon elkészíteni egyszerű műveletekkel, alapszerszámokkal vagy kézzel tárgyat, 

modellt.  

 Mondja el a munkafolyamatot rajzos folyamatábráról. 

 Állapítsa meg, hogy egy anyagon belül az egyes fajták tulajdonságai hogyan 

befolyásolják a megmunkálhatóságot. 

 Azonosítsa a térbeli képet a tárggyal. 

 Tudjon becsülni, mérni, egyszerű műszaki ábrát készíteni terveihez. 

 Mutasson be egy általa megismert szakmát. 

 Mondja el elemi szinten a gazdálkodás, takarékosság, szolgáltatás lényeges jegyeit. 

 

Munkavégzési és tanulási, magatartási szokások terén 

 Vegye figyelembe az építés során az arányokat, oldja meg a tárgy és a funkció 

összhangját. 

 Mutasson rá a megismert anyagok legjellemzőbb tulajdonsága és a felhasználhatósága 

közötti összefüggésre. 

 Válassza ki a tanult megmunkáláshoz szükséges szerszámot, eszközt. 

 Alkosson véleményt adott technikai probléma megoldásáról. 
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 Törekedjen a tanult eljárások, munkafogások szabályos alkalmazására, elvégzésére. 

 Soroljon fel alapvető háztartási munkát. 

 Egészséges életvitel alapelveinek ismerete és alkalmazása. 

 Környezettudatos magatartást tanúsítson. 

 Ismerje lakhelyének közlekedési rendjét. 

 Balesetmentes közlekedésre legyen képes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

TESTNEVELÉS 
 

BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 

 

1–4. évfolyam 
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BEVEZETÉS 

 

A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és 

koordinációs képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztését. A tananyag 

tartalma, annak feldolgozása közvetlenül szolgálja az egészségvédelmet, a tanulók fizikai 

állapotának javítását, teherbíró képességük növelését. A tanító segítse a gyermek természetes 

mozgásigényének érvényesülését, alakítsa ki bennük a mindennapi testedzés iránti igényt. 

Ennek érdekében alapvető cél a testmozgás, testnevelés tantárgy megszerettetése. A 

testnevelési óra minden egészséges tanuló számára kötelező. A tanulók mozgástulajdonságai, 

fizikai állóképességük az alsó tagozatban – különösen az 1−2. osztályban – nagyon eltérőek 

(egy év eltérés is lehet a naptári és biológiai életkor között). 

 

A testnevelés célja és feladata: 

 Az egészség biztosítása és megőrzése. 

 Differenciált nevelő-oktató tevékenységgel a gyengébb tanulók közepes szintre 

hozása. 

 A testtartási hibák megelőzése. 

 A tanulók kedvező erkölcsi, akarati tulajdonságainak formálása. 

 A mozgásműveltségük formálása, fejlesztése testgyakorlatokkal és játékokkal. 

 Minden testnevelési óra a gyermek számára az öröm, siker forrása. 

 A közúti közlekedéshez szükséges képességek, készségek fejlesztése. 

 Játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók…  

 mozgásműveltségét; 

 pótolja az esetleges elmaradásokat; 

 koordinációs képességeiket fejlessze olyan szintre, hogy alkalmassá 

tegye őket a későbbi hatékony mozgásos cselekvés tanulására, 

sportolásra; 

 elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét; 

 fejlessze mozgásos cselekvési biztonságukat, alapvető mozgás- és 

feladatmegoldó képességüket; 

 járuljon hozzá a sportolás eszközeivel a tanulók életigenlő, az 

egészséget sajátos értékrendjükben kiemelt helyen kezelő 

személyiséggé formálásban. 

 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

 Anyanyelvi kommunikáció. A testnevelés nyelvezetét rendszeres gyakorlással kell 

elsajátítani. 

 A mozgást nagymértékben segíti, ha a tanulók megismerik saját testi-lelki 

adottságaikat, ezáltal eredményesebben fejleszthető önismeretük, önértékelésük. 

 A testnevelés mozgásanyagának segítségével, nagy hatékonysággal fejleszthetők a 

korosztályok értelmi képességei. 

 A higiéniai szokások kialakítása, az egészségfejlesztési eljárások, módszerek, 

megismertetése segíti az egészség megőrzését. 

 Vállalkozói kompetencia. Cél az aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgár 

formálása, aki elviseli a fizikai igénybevételt, stresszt, megmérettetést, értékelést. 

 Az élet értékéért felelős magatartás megalapozása, a pozitív hozzáállás. 

 Leendő munkavállalóként gondot fordít saját fizikai állapotára, szellemi frissességére. 

 A testnevelés sajátos eszközeivel alakítja a környezettudatos magatartást, a természet 

és épített környezet védelmét. 
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 A szép, harmonikus mozgás segíti az esztétikai-művészi tudatosság fejlesztését. 

 A mozgáskultúra kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása is 

folyik. 

 

 

Bevezető–kezdő szakasz (1−4. évfolyamok) 

 

Célok és feladatok 

 

Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves 

részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági 

tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet 

egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, 

az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek 

feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének 

és fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés 

öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsüljék társaik 

teljesítményét, motorikusan képzettek legyenek, mozgásuk kulturálódjon, felismerjék a 

testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai 

aktivitás váljon magatartásuk részévé. Az 1−4. osztályos testnevelés a testkultúra elemeiből 

nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, 

képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi cselekvési biztonságukat, 

rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi alkalmassá őket arra, hogy a 

későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes 

elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. Az alsó tagozatos testnevelési óra 

sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a 

zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló munkát követelő iskolai élet 

között, ezen kívül  kötődést jelentő élményeket nyújt a gyerekek mozgásvágyának 

fenntartásához.  

Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai 

szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai 

elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légző rendszeri 

megbetegedések megelőzésére, a károsodás csökkentése; a prevenció lényegének és a 

relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése. 

A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (genetikus) mozgáskészségek megfelelő szintű 

kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek 

az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Sokoldalú mozgástapasztalat és 

jól alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, 

készségfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez 

kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai 

törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése; 

mozgáskommunikáció. 

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, 

a tevékenység öröme.  

Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, 

összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, kudarc tűrése, a természet szeretete, 

környezetkímélő magatartás. 
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FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai a bevezető-kezdő szakaszban: 

Énkép, önismeret 

 Találja meg helyét saját közösségében. 

 Pozitívan értékelje saját elért eredményét, ismerje el társai teljesítményét. 

Hon- és népismeret: 

 Az iskolán kívüli sportmozgások-játékok, túrák, kirándulások alkalmasak a 

közöttük élő emberek, szokások, értékek természetes és épített környezet 

megismerésére. 

Demokráciára nevelés 

 A testnevelési- és népi játékok alkalmas terület a konfliktusok kezelésére, szabályok 

betartására, a durva játék, viselkedés megelőzésére, kezelésére. 

Óvják, védjék környezetüket, a testnevelési szereket, az eszközöket, a pályákat, az épület 

berendezéseit. 

A bevezető-kezdő szakasz a legmegfelelőbb alkalom a sokoldalú mozgástanulásra, ennek 

tudatosítására. 

Könnyített feladatokkal, fokozott figyelemmel alakítsuk a lemaratottakat a testi-lelki 

egészségük fejlesztéséhez. 

 

 

 

 

Fejlesztési célok 1−2. évfolyam Bevezető 

szakasz 

3−4. évfolyam Kezdő szakasz 

Tananyag 
Anyanyelven folyatott 

kommunikáció 

Játék az ujjakkal, körjátékok, 

járások és futások 

Ugróköteles játékok, járások és 

futások 

A tanulás megtanulása Madzagos játékok, szökdelések 

és ugrások 

Rímfaragás, szökdelések és 

ugrások 

Vállalkozói kompetencia Megfigyelőkészséget fejlesztő 

játékok, dobások  

Kiesős játékok, dobások 

Anyanyelven folytatott 

kompetencia 

Testtartást, járást fejlesztő 

játékok, egyensúlygyakorlatok 

Tapsos játékok, 

egyensúlygyakorlatok 

Anyanyelven folytatott 

kommunikáció 

Babzsákos játékok, labdás 

feladatok 

Megfigyelőkészséget fejlesztő 

játékok, labdás feladatok 

Vállalkozói kompetencia Fogócskák, küzdő feladatok Testtartást, járást fejlesztő 

játékok, küzdő feladatok 

Interperszonális, szociális 

kompetencia 

Szabadidős sporttevékenység, 

úszás 

Szabadidős sporttevékenység, 

úszás 
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1−2. ÉVFOLYAM 

 

Éves óraszám: 111 – heti óraszám: 3 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám  

(1−2. évfolyam) 
Anyanyelven folyatott kommunikáció  

Játék az ujjakkal, körjátékok, járások és 

futások 

16 

Tanulás megtanulása  

Madzagos játékok, testtartást fejlesztő játékok, 

szökdelések és ugrások 

16 

Vállalkozói kompetencia  

Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, 

dobások 

16 

Anyanyelven folytatott kompetencia  

Testtartást, járást fejlesztő játékok, 

egyensúlygyakorlatok 

16 

Anyanyelven folytatott kommunikáció  

Babzsákos játékok, labdás feladatok 

16 

Vállalkozói kompetencia 

Fogócskák, küzdő játékok 

16 

Interperszonális, szociális kompetencia 

Szabadidős sporttevékenység 

16 

 

 

JÁTÉK AZ UJJAKKAL+ KÖRJÁTÉKOK, JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 

 

A témakör 

feldolgozására 

javasolt óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A biztonságos járás 

kialakítása zárt és 

szabad térben 

– járás közben 

feladatok végeztetése, 

– a szép, harmonikus 

járás elsajátítása, 

– a kötetlen, tartós futás 

megismertetése, 

–  a tanulók 

futógyorsaságának 

fejlesztése, 

– reakció- és 

cselekvésgyorsaság 

kialakítása. 

 

Játék az ujjakkal: 

Egér a házamban 

Fa 

Pocsolyában 

Aranygyűrűk 

Lépcsőn pici láb 

Körjátékok: 

Zsófi a nap körül 

Az én kiskacsám 

Nyuszi ül a fűben 

Szállhat mind a szép 

galamb 

Sellő 

Ki jön a gyűrűmbe? 

Mosónő 

Száll, száll a szél 

Csengő Glória 

A futó-ugró-dobó 

mozgások változatos 

alkalmazására 

törekedjünk, 

változtassuk a külső és 

belső körülményeket, 

az egyes tanulók egyéni 

képességit vegyük 

figyelembe (pl.: futás 

távjának kijelölésénél). 

 

Tud járásgyakorlatokat 

végezni. 

Tud egyenletes iramban 

(gyengébbeknek kisebb 

séta beiktatásával) 4-6 

percig futni, vagy 6-8 

percig tartó fogó- és 

futójátékban részt 

venni. 

 

Tud szépen, 

harmonikusan járni. 

harmonikus. 

Ismeri a futómozgás 

változatait.  
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A játékok: fogójátékok 

ismerete. 

A futásgyakorlatok 

játék közben való 

végzése 

– a szép, természetes 

járás kialakítása, 

– járás közben a társsal 

való együttműködés 

megteremetése, 

– változatos feladatok 

végrehajtása járás 

közben, 

– a futómozgások: 

játékosság, 

– a tartós egyenletes 

iramú futás időtar-

tamának egyénre 

szabott, fokozatos 

növelése, 

– a gyors indulással a 

gyors 

reagálóképesség 

fejlesztése. 

 

Jézus anyja 

Járásgyakorlatok: 

Utánzó járások: 

„hegymászó”, 

„gólya”, „óriás”, 

„törpe”, „majom” stb. 

Járás dalra, zenére: 

„Kis kacsa fürdik...”, 

„Tekeredik a 

kígyó...”, „A gazda 

rétre megy...”, „Megy 

a gőzös...” stb. 

Futásgyakorlatok: 

Kötetlen tartós futás. 

Futás végtelenített 

akadálypályán. 

gyorsfutás. 

Futás: 

– irányváltoztatással, 

– tárgykerüléssel, 

– cikcakkban. 

 

Tud: 6-8 percig futni 

megállás nélkül. 

 

 

 

MADZAGOS JÁTÉKOK. SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 

 

A témakör 

feldolgozására 

javasolt óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 
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Koordinációs 

képességek fejlesztése 

összetett feladatokkal. 

 

– futás közben 

végeztetett 

szökdelések, ugrások 

megtorpanás nélkül a 

biztonságos mozgás 

érdekében. 

Ugrókészség 

fejlesztése: sorozatug-

rásokkal, ügyelve a 

folyamatosságra,  

a rugalmas talajra 

érkezésre. 

Alapvető ugrásformák 

elsajátítása játékos 

formában. 

Eredményre törekvés 

kötélhajtásban. 

Folyamatos elugrás 

futásból. 

Ugrókészség 

fejlesztése: az ugrás 

hosszától függően. 

Az elugrás irányának 

változtatása. 

Biztonságos átugrás 

alacsony akadályok 

felett (40-50 cm). 

Pontos feladat-

végrehajtásra nevelés, 

szakkifejezések 

megértése, a játékok 

nevének, szabályinak 

és végrehajtási 

módjának ismerete 

alapján. 

Madzagos játékok: 

Bagoly 

Sárkány 

Törpesapka 

Sátor 

Szökdelések: 

– páros és egy lábon 

helyben, haladással, 

előre, hátra, oldal 

irányba, 

– páros és egy lábon 

vonalak ugrókötelek 

fölött, 

– különböző 

feladatokkal. 

Ugrókötél-áthajtási 

kísérletek. 

– páros és egy lábon, 

– egyenes- és  

Ugrások: 

– helyből, páros lábról, 

– fel- és elugrások egy 

és páros lábról, 

futásból, 

– akadályok fölött, 

– felfutás 

tornaszerekre, leugrás, 

– dalra, zenére: 

„Mackó, mackó” stb. 

Játékok: „Pám-pám 

paripám”, „Koszorú, 

koszorú”, (békaugrás, 

nyúlugrás, galopp). 

– sorozatugrások, 

– fel- és leugrások, 

– célbaugrások, 

– ugrás távolba, 

– ugrás talajszőnyegre, 

– átugrások. 

Ne használjunk 

edzésre, atlétikai órára 

a testnevelés órát, 

ellenkezőleg, a játékos-

ság, a verseny, 

versengés legyen elsőd-

leges. 

Az egyes technikai 

részmozdulatok alap-

vető jegyeit 

sajátíttassuk el. 

Játékosan tanítsuk meg 

az ugrókötél, hulla-

hopp-karika 

használatát. 

Ismeri a gyakorláshoz 

felhasznált szerek, 

eszközök nevét 

Ismeri a testnevelési 

órán tanított, kidolgozott 

mozgásformákat és 

gyakorlatokat.  Képes 

ezeket önállóan 

bemutatni, fel-, leugrani, 

egy és páros lábról 

egyensúlyvesztés nélkül, 

rugalmasan talajra 

érkezni. 

 

Szakkifejezések 

megértése: váltott lábú 

szökdelés 

Tudja a futásból ugrásba 

történő átmenetet. 

 

 

MEGFIGYELÉST ÉS TESTTARTÁST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, DOBÁSOK 

 

A témakör 

feldolgozására 

javasolt óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

− az alapvető 

fogásbiztonság 

fejlesztése, 

Testtartást fejlesztő 

játékok: 

A földműves 

vetőmagja 

Az „atlétika jellegű” 

óráknál nagyon fontos 

a tanulók felkészítésére 

való bemelegítés lazító-

Ismeri az egy- és 

kétkezes dobásokat 

Tudj célba dobni 4-5 m-

es távolságra,  
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– a különféle 

feldobásokban, 

elkapásokban 

jártasság kialakítása, 

– a pontosságra 

törekvés a célba 

dobásokban, 

– a dobásoknál az 

erőközlés mértékének 

érzékelése 

(távolságbecslés, téri 

tájékozódó képesség), 

– eredményre törekvés 

a kislabdahajításban 

és dobásokban, 

− öntevékeny és kreatív 

feladatmegoldások. 

Dobókészség 

kialakítása: egykezes 

felsődobás. 

Dobókészség 

fejlesztése: dobás 

különböző súlyú 

labdával. 

Figyelem 

összpontosítása a célba 

dobásnál. 

Öntevékenység a 

szerek elhelyezésében. 

A tanítás-tanulás során 

igénybevett 

sportpályák, 

gyakorlóhelyek 

ismerete, azok 

rendeltetésszerű 

használata. 

 

Nagymama papucsa 

Farkas úr 

Király 

Anya, szabad? 

„Nappal és éjszaka” 

„Kecskézés” 

„Utolsó pár előre 

fuss” 

„Tűz, víz, repülő” 

„Házatlan mókus” 

Gimnasztikai 

alapgyakorlatok: nyak, 

kar, törzs, 

lábgyakorlatok, 

testtartásjavító 

törzsgyakorlatok. 

 

Dobások különböző 

méretű és súlyú 

szerekkel távolba és 

célba  (különböző 

testhelyzetekből). 

Babzsák feldobása, 

elkapása helyben, járás 

közben. Célba dobás  

4-5 m-re lévő 

vízszintes, és 

függőleges célba. 

Játékok: „Célba dobó 

verseny babzsákkal”, 

„Dobáló őrbácsi”. 

Dobás távolba és célba: 

– különböző 

testhelyzetből, 

– különböző szerekkel. 

 

nyújtó gimnasztikai 

gyakorlatokkal. 

Az időjárás 

körülményeihez 

igazodva  

a futás legyen állandó 

része a testnevelési 

óráknak (télen is). 

 

 

Ismeri a használt szerek 

nevét. 

Érti a használt 

szakkifejezéseket. 

 

 

 

TESTTARTÁST, JÁRÁST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK, EGYENSÚLYOZÓ 

GYAKORLATOK 

 

A témakör 

feldolgozására 

javasolt óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Támaszhelyzetben való 

haladás a test súlyának 

kézre helyezésével. 

Testtartást fejlesztő 

játékok: 

A földműves 

vetőmagja 

Nagymama papucsa 

Az erőfejlesztést ebben 

a korban nagyon 

óvatosan, 

körültekintően 

végeztessük. 

A gyakorlatokhoz 

használt szerek, 

eszközök nevének 

ismerete: bordásfal, 

mászórúd, mászóka stb. 
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Mászási kísérleteknél 

kitartás az erőfe-

szítésben. 

Mászás fölfelé és lefelé 

folyamatos fogással 

mászókán, bordásfalon, 

kötélen vagy rúdon. 

Ügyesség és általános 

erőfejlesztés lejtős 

padon, támaszfeladatok 

végzésénél. 

Egyensúlyérzék 

fejlesztése hely- és 

helyzetváltozásokkal. 

Bizonytalan egyensúlyi 

helyzetben  

és függésben 

korrekciós mozgások. 

 

Általános erő- és 

ügyességi fejlesztés 

utánzó járásokkal,  

szereken történő 

átjutással. 

A tanult támasz- és 

függésgyakorlatok 

sikeres alkalmazása 

természetes aka-

dályokon (mászórács, 

létra). 

Biztonságos mozgás 

függésben. 

Akadálypályák − 

útmutatással, tanári 

segítséggel történő 

felépítése, lebontása. 

Farkas úr 

Király 

Anya, szabad? 

„Nappal és éjszaka” 

„Kecskézés” 

Egyensúlyozó 

gyakorlatok: 

a.) – haladás utánzó 

járásokkal, (kutyafutás, 

pókjárás, sántaróka), 

– csúszás, átbújás, 

kúszás, átmászás, 

– guruló átfordulások, 

– tarkóállás, 

– „kiscsikó”, 

– felugrás zsámolyra, 

szekrényre,  

és leugrások 

Játékok: sor- és 

váltóversenyek 

„Sántaróka”, 

„Pókjárás”, „Kúszó 

őrbácsi” stb. 

b.) – játékos 

függésgyakorlatok ter-

mészetes akadályokon, 

tornaszereken, 

– feladatok 

bordásfalon, 

mászókötélen, 

mászókán. 

Játékok: „Kötélhúzás”, 

„Függőfolyosó”, 

„Lajhármászás” stb. 

Elsősorban dinamikus 

(mozgásos) 

gyakorlatokat 

részesítsük előnyben. 

Az ügyesség 

fejlesztését a gyakor-

latok változatos 

alkalmazásával, az 

iram, mozgás-mozdulat 

gyorsasággal érjük el. 

Fejlesszük 

helyzetfelismerő ké-

pességüket a mozgásos 

feladatok végzésénél 

(pl.: az egyes szereken, 

bordásfalon való 

továbbhaladás 

mikéntjét ne 

korlátozzuk egy 

változatra). 

 

Szakkifejezések 

megértése tovahaladás a 

szereken támaszban, 

függésben. 

 

Szakkifejezések 

megértése. 

Képes a testnevelési 

órákon tanított támasz- 

és egyensúlygyakorlatok 

segítséggel való 

bemutatására. 

 

 

 

BABZSÁKOS JÁTÉKOK, LABDÁS FELADATOK 

 

A témakör 

feldolgozására 

javasolt óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Ismerkedés a labda 

sajátosságaival. 

A hajító mozdulat 

elsajátítása. 

Egyszerű labdakezelési 

módokkal a dobás- és 

Babzsákos játékok: 

Van nálunk egy 

kisegér 

Labdás feladatok: 

– a labda fogása, 

gurítása, terelgetése 

kézzel, lábbal, 

A „labdás” órák 

elsődleges feladata a 

tanulók „labdás 

ügyességének” 

fejlesztése. 

Mindig törekedjünk a 

változatos 

A gyakorlatokhoz 

használt szerek, 

eszközök nevének 

ismerete, 

Szakkifejezések 

megértése. 

Ismeri: 
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fogásbiztonság 

fejlesztése. 

A labdatovábbítások, 

elkapások ismerete. 

Labdajátékok 

elsajátítása 

 

A labdaérzék 

fejlesztése: gurítással, 

labdapattintással, labda 

elfogásával, 

megállításával. 

Kétkezes átadások 

helyben és mozgás 

közben. 

A dobás erejének és 

ívének változtatása a 

feladatoknak 

megfelelően. 

Helyben és mozgás 

közben labdás 

ügyesség fejlesztése 

labdavezetéssel. 

 

 

gurítás társhoz oda-

vissza 

terpeszülésben, 

– labdaadogatás, 

feldobott labda 

elfogása, 

– labdapattogtatás, 

– labdadobás távolba, 

célba (gumilab-

dával). 

Játékok: „Labdacica”, 

„Dobáló őrbácsi”, 

„Vigyázz a labdára”, 

„Váltóverseny 

labdával” stb. 

– labda 

egyensúlyozása, 

pörgetés (talajon) 

gurítása, 

– guruló labda 

megállítása, felvétele 

kézzel,  

– utánzójárásokban 

labdaterelgetés 

kézzel, fejjel, lábbal, 

– labda feldobása, 

elkapása,  

– különböző irányból 

érkező labda 

elkapása. 

 

 

gyakorlatanyag 

kijelölésére. 

A rendetlenség 

elkerülésére határoljuk 

be a gyakorlóhelyet, 

egyéni, páros- és 

csapatfeladat (játék) 

végzésénél. 

Ne féljenek 

tanítványaink a feléjük 

érkező labdától, 

tanítsuk meg őket arra, 

hogy hogyan védjék 

magukat. 

Kezdetben közepes 

méretű gumilabdával 

dolgozzunk! 

Ideális, ha minden 

tanulónak, ta-

nulópárnak jut egy 

labda. 

Az óra előkészítését 

szolgálja, ha 

előkészítjük a labdákat 

(az óra végén 

számoljuk meg). 

Egy-egy gyakorlat, 

„labdakezelés” a jó 

beidegződés végett 

legalább 20-25-szöri 

ismétlésig tartson. 

– a labdafogást, 

– a labdagurítást, 

− a labdaadogatást. 

 

Tud: 

– labdát gurítani, 

vezetni, feldobni, 

elkapni. 

 

 

FOGÓCSKÁK, KÜZDŐ JÁTÉKOK 

 

A témakör 

feldolgozására 

javasolt óraszám 

1−2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható  

eredménye 

– az akarati 

tulajdonságok fejlesz-

tése, a szabályok 

megtartására nevelés, 

– együttműködés a 

közös tevékeny-

ségben, 

– pontos feladat-

végrehajtás 

– biztonságos mozgás 

kialakítása  

– állásban húzások-

tolások párokban 

(„Húzd-told el a 

párodat!”) 

– a társ áttolása (háttal 

ülve egymásnak), 

– lábra lépés, 

– kakasviadal. 

Játékok: „Lovascsata”, 

„Körszakítás” stb. 

A biztonságos 

mozdulatokat, moz-

gásokat fokozatosan, 

sérülésmentesen 

alakítsuk ki! 

Biztonságos mozgás a 

páros gyakorlatok 

végzésében. 
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a küzdőfeladatok 

végzésekor, 

– az akarati 

tulajdonságok fejlesz-

tése, a szabályok 

megtartására nevelés,  

– együttműködés a 

közös 

tevékenységekben, 

– a pontos 

feladatvégrehajtás, 

– a biztonságos mozgás 

kialakítása a 

küzdőfeladatok 

végzésekor, 

– a balesetveszély 

elhárítása,  

– a fegyelem 

fenntartása a 

feladatok végzése 

közben. 

 

– karemelés, illetve 

leszorítás társ 

ellenállásával 

szemben („Ne 

engedd, hogy társad 

mélytartásból oldalsó 

középtartásba emelje 

a kezét és viszont!”) 

– állásban húzások-

tolások, párokban 

– a társ áttolása (háttal 

ülve egymásnak), 

– leülések, felállások 

párokban karfogással, 

hátukat 

összetámasztva. 

Játékok: „Lovascsata”, 

„Körszakítás”, 

„Kakasviadal − Ki a 

legény a csárdában?”, 

„Vöröpecsenye” − 

kézvívás 

fekvőtámaszban. 
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SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK, ÚSZÁS 

 

A témakör 

feldolgozására 

javasolt óraszám 

1.-2. évfolyam 

16 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható  

eredménye 

Legyen örömszerzés 

forrása a szabadban 

eltöltött óra. 

Az úszástanítással, -

tanulással kapcsolatos 

célkitűzés a 

ráfordítható időkeret 

miatt behatárolt. A 

legtöbb iskolában az 

1−2. osztályban, 

valamint a 3−4. 

osztályban legfeljebb 2-

szer 16-26 órás 

tanfolyamszerű 

oktatásra kerülhet sor. 

Olyan mértékű haladás 

érhető és várható el, 

amely szerint az 1-2. 

osztályban a tanuló 

képes legyen 

fennmaradni a vízen és 

6-10 m-t levegővétellel 

(vagy anélkül) leúszni 

(háton, illetve hason). 

Az alapmozgások 

elsajátítása. 

 

– görkorcsolyázás, 

gördeszkázás, 

– duatlon, (triatlon), 

– csúszkálás, 

korcsolyázás, 

szánkózás, 

– hógolyózás. 

Játékok: 

– a jégen, 

– hóember építése, 

– távdobás, célba dobás 

hógolyóval, 

hógolyócsata, 

− korcsolyázás, 

szánkózás, 

– hógolyózás. 

 

 

A szabadtéri órákat 

előre tervezzük meg és 

a tanulókat idejében 

tájékoztassuk a 

megfelelő ruha és cipő 

kiválasztását, a 

felszerelésről történő 

gondoskodást illetően. 

Törekedjünk az érdekes 

és változatos 

óravezetésre (kellő 

bemelegítés, sok játék 

stb.). 

Gyakorlás közben 

folyamatosan figyeljük 

a gyerekek állapotát, 

reagálását, fokozatosan 

ügyeljünk a sérülések 

megelőzésére. 
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AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Mozgáskoordináció 

o Mozgása összerendezett. 

o Mozgásának összerendezettsége fejlődő. 

o Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez. 

Konfliktushelyzetekben is sportszerűen viselkedik. 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti, de időnként nem tarja be 

azokat. Előfordul, hogy türelmetlen, sportszerűtlenül viselkedik a társaival. 

o A sportjátékok, versengések mozgássorozatok szabályit többnyire ismeri, de gyakran 

előfordul, hogy nem tartja be azokat. Meggondolatlan (türelmetlen) erőszakos 

viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét. 

Labdajátékok 

o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 

o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 

o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 

o A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező. 

Gimnasztika 

o A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre. 

o A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, de néha pontatlanul hajtja végre. 

o A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre ütemtartással, fegyelmezetlenül 

végzi. 

Atlétika jellegű mozgások 

o Gyors és kitartó futásra is képes. 

o A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre. 

o A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani. 

o A kislabda hajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert távolba és célba juttatni. 

o A kislabda hajítás adott technikáját nem tudta elsajátítani, nem képes a labdát távolba 

és célba juttatni. 

o Képes különböző testhelyzetekből dobásokra álló és mozgó célpontokra. 

Torna jellegű mozgások 

o Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben. 

o A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősíteni kell izomzatát. 

o Képes gurulóátfordulást végezni előre és hátra. 

o A gurulóátfordulást előre biztonsággal végzi. 

o A gurulások kivitelezése mindkét irányban nehézséget okoz. 

Labdajátékok 

o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 

o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 

o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 

o Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke jó. 

o Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és elkapásával részt vesz 

az óra munkájában, de labdakezelése bizonytalan. 

o Különböző méretű labdákkal végzett mozgások közben gyakran ejt hibát. Labdaérzéke, 

ügyessége külön fejlesztést igényel. 

o A csapatjátékokban együttműködő, képes a szabályok betartására és alkalmazására. 
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3. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 111 – heti óraszám: 3 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Járások és futások 16 

Szökdelések és ugrások 18 

Dobások 20 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlás 20 

Labdás gyakorlatok 20 

Küzdő feladatok és játékok 9 

Szabadidős sporttevékenységek 9 

A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra. 

 

RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKAI PREVENCIÓS FELADATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

– az alkalmazott 

szervezési szakkifeje-

zések elsajátítása, 

–az alapvető személyi 

és mentálhigiéniás 

szokások kialakítása, 

– a sportöltözet, 

sportfelszerelés hasz-

nálatának 

tudatosítása, 

– a felelősök 

munkájának 

megszervezése, 

– a tanult gimnasztikai 

alapformák szép 

kivitelezése, pontos 

bemutatása, 

– a gimnasztikai 

alapformák 

összekapcsolása, 

– gimnasztikai 

gyakorlatok 

összeállítása. 

Harmadik, negyedik 

osztályban a 

testfordulatokat két 

ütemben hajtassuk 

végre. A menetelés 

megindítását helyben 

járással kezdjük. 

Rendszeresen 

végeztessünk változatos 

keringésfokozó, a 

szervezetet sokoldalúan 

felkészítő fejlesztő 

gyakorlatokat. 

Az eddig tanultak 

gyakorlása kettes osz-

lop alakítása. 

Megindulás, megállás 

két ütemben. 

Fejlődések, 

szakadozások járás 

közben. 

Vonulások 

lépéstartással. 

Nyitódás, zárkózás tér- 

és távköz felvétele. 

Statikus és dinamikus 

alapformájú sza-

badgyakorlatok. 

Tartásjavító 

gyakorlatok. 

Páros gyakorlatok. 

Pad, bordásfal, 

labdagyakorlatok. 

Ugrókötél-gyakorlatok. 

 

Ismeri a szervezési 

szakkifejezéseket 

 Képes: – a tanult 

szabad- és 

kéziszergyakorlatok 

alkalmazására, önálló 

kombinálására tanórán 

(tanórán kívül is). 

 

 

  



Cecei Általános Iskola  Pedagógiai Program II. rész 

 282 

JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Fejlesszük: 

– a jelzésekre történő 

gyors reagálást, 

– a járásvariációkat (pl. 

utánlépéssel történő 

járás), 

– az árnyékmozgást. 

Végeztessünk 

változatos feladatokat 

járás közben. 

Valósítsuk meg: a 

rendszeres futás le-

hetőségét tanítványaink 

számára, ezáltal az 

egészséges életmódra 

nevelést, 

– az ellenállóképesség 

növelését a szabadtéri 

órákon. 

Alakítsuk ki tanulóink 

gyors indulását a 

különböző jelre végzett 

feladatokban, a futás 

közben feladatok 

pontos végrehajtását. 

 

Járások mint előbb, 

valamint hátrafelé, 

ütem- és lépéshossz-

szabályozással, 

oldalirányú 

keresztlépéssel, magas 

térdemeléssel. 

Állóképesség fejlesztés: 

– tartós futással, 

– játékos formában, 

– iram és 

irányváltoztatással, 

– végtelenített 

akadálypályán. 

A futógyorsaság 

fejlesztése: 

– változatos feladatok 

futás közben, 

– gyorsfutás, 

szlalomfutás, 

– fokozófutás. 

Reakció- és 

cselekvésgyorsaság 

fejlesztés: 

– rajtversenyek, 

indulások különböző 

testhelyzetekből. 

Állórajt és guggoló 

rajt. 

Játékok: „Szalagos 

fogó”, „Szalagszerző”, 

„Négykézláb fogó”, 

„Félperces fogó”,  

„Páros fogó”, „Fészek 

fogó”, „Nyúl a 

bokorban”. 

A futás 

megszerettetéséhez 

hozzájárul  

a változatosság. 

Irány-, iramváltás. 

Gyorsfutás különböző 

testhelyzetből indulva. 

Futás egyéni iramban. 

Akadályfutás. 

Váltófutás. 

Tartós futás. 

Futás feladatokkal. 

A futást egész évben 

végeztessünk, ha  

a rossz időjárás nem 

akadályoz ebben! 

Kerüljük a kemény 

felületen, poros helyen 

való rendszeres futást, 

mert különféle 

panaszokat okozhat. 

 

 

Tud egyenletes iramban 

futni. 

 

SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Fejlesszük a tanulók 

öntevékenységét  

a szerek 

elhelyezésében. 

Szökdelések 

– páros és egy lábon, 

különböző 

kartartásokkal 

Az előkészítő 

gyakorlatok végzésénél 

az ugróerő, az ügyesség 

fejlesztése kerüljön 

Tud szökdelni. 
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Cél:  

− a különböző 

mozgásformák 

összekapcsolása, 

– a sorozatugrásoknál: 

emelkedő elugrás, 

gördülékeny talajra 

érkezés,  

– összetett feladatokkal 

a koordinációs 

képesség fejlesztése. 

Növeljük a tanulók 

ugróerejét, ugró 

állóképességét. 

 

(továbbá váltott lábos 

is), 

– ugrókötéllel előre, 

hátrahajtással, 

helyben, guggolásban 

(egyidejű koordináció 

képességfejlesztés) 

– szökdelés 

cikcakkban, 

– futás, szökdelés 

összekapcsolása, 

– szökdelések zenére, 

taps ritmusát követve. 

Ugrások: 

– futó-, 

ugrásgyakorlatok 

akadályok fölött,  

– átugrás szereken 

(zsugorkanyarlati 

ugrás), 

– ugródeszkáról történő 

felugrás (felbukfenc 

szekrényre), 

– ugrás távolba 

(nekifutással egy 

lábról, páros lábra), 

– ugrási kísérletek 

(magasba). 

 

előtérbe, hogy ha a 

távol- vagy magasug-

rásra kerül sor, akkor az 

ugrás egyes fázisaira 

figyelni tudjanak. Az 

egész mozgást kell 

tanítani, de csak egy 

szempontot emeljünk 

ki, mert többre nem 

tudnak figyelni. 

Sorozatugrások. 

Játékok: „Jöjj velem”, 

„Kenguru fogó”, 

„Kecskézés”, 

„Akadályváltó”. 

Jártasság szinten tud 

néhány lépés ne-

kifutással távolba 

ugrani. 

 

 

DOBÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

– dobókészség 

fejlesztése a dobás 

szabályozásával 

kapcsolatos 

feladatokkal, 

– távolba dobáskor 

felgyorsuló, erőteljes 

hajító mozdulat, 

– célunk, hogy a 

tanulók a dobásoknál 

eredményesen 

alkalmazkodjanak  

a labda súlyához, és a 

dobás távolságához 

(célba dobásoknál) 

megfelelő módosítás, 

–a tanult dobásmód 

pontos kivitelezése, 

Dobások: 

– különböző szerekkel 

egy és két kézzel, 

– távolba és célba 

(helyből, járva, társra) 

– mozgásból, 

– kislabda hajítás 

néhány lépés ne-

kifutással távolba. 

Játékok: „Labdacica 

dobással”, „Célbadobó 

versenyek”, „Döngető”,  

„Fogyasztó”. 

 

Kislabda hajításnál ne 

töltsünk hosszú időt a 

helyből hajítással, 

inkább többször térjünk 

vissza rá, csiszolva a 

hajító mozdulatot, 

javítva a hibákat. 

Tud: 

– állásból, célba dobni,  

– kislabdával távolba 

dobni. 
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– teljesítményre 

törekvés (vízszintes, 

függőlege cél, és a 

távolság növelése 

terén), 

– általános erősítés 

 

 
TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLAT 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

– biztonságos haladás 

függésben, 

– gyors haladás az 

akadályra fel- és le-

mászásban, az utánzó 

járásokban, 

– koordinációs 

képesség fejlesztése 

összetett feladatokkal, 

– váll- és izomzat 

erősítése a 

teherbiróképesség 

növelése,  

– akarati tulajdonságok 

fejlesztése: kitartás az 

erőfejlesztésben, 

figyelemben,  

– pontos kitartó 

munkára nevelés. 

 

a) – utánzó járások 

– csúszás-, 

kúszásgyakorlatok 

– gurulóátfordulások 

előre és hátra 

guggolótámaszból, 

terpeszállásból,  

− sorozat- 

gurulóátfordulások 

előre 

– haránt-, oldalspárga 

kísérletek,  

– zsugorfejállás, 

fejállás és kézállási 

kísérletek, 

– lépegetés kézállásban 

– cigánykerék 

– zsugorkanyarlati és 

bátor ugrás 

b) – mászási kísérletek 

kötélen 

 − vízszintes 

függeszkedés 

bordásfalon 

– lajhármászás 

rézsutosan elhelyezett 

szereken 

– gyűrűn húzódzkodás, 

– függésben térd-, 

lábemelés, lengés, 

lengetés. 

c)– 

egyensúlygyakorlatok 

különböző 

testhelyzetek 

változtatásával, aka-

dályok leküzdésével 

(tornapad, létra, 

mászóka stb.). 

A mászás a kar, a váll 

izomzatát erősíti, 

fejleszti az önuralmat 

és akaraterőt. 

hernyószerű mozgás, 

ahol a kar, a törzs és a 

láb összehúzódása és 

kinyúlása periodikusan 

követik egymást. Jó 

végrehajtása elsősorban 

a kar húzóerejétől függ. 

A jó végrehajtást 

gyorsítja, segíti a 

mászókulcsolás 

megtanítása. 

 

A gurulóátfordulások 

végzésekor 

hangsúlyozottan 

gondoljunk a gerinc 

csigolyaizületeinek 

fokozott bemele-

gítésére, az azon 

végiggurulás érzé-

keltetésére (az oktatás 

eredményességét 

felgyorsíthatjuk 

ezáltal). 

Ügyeljünk arra, hogy a 

tarkóállás alátámasztási 

pontjait a felkar-vállak-

nyakcsigolyák és a 

tarkó adja.  

A tarkóállásnál a törzs 

teljesen nyújtott. 

Kézállásnál 

törekedjünk arra, hogy  

a fellendülés közben a 

karok nyújtva legyenek, 

és a csípő minél jobban  

KÉPES növekvő 

erőkifejtésekre a függés 

gyakorlatokban végzett 

haladásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tud guruló átfordulást 

végezni 
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Játékok: 

„Mozdulatlanság”, 

„Pókfoci”, 

„Csőszjáték”, „Talicska 

verseny”. Sor- és  

váltóversenyek utánzó 

járásokkal. 

az alátámasztási pont 

fölé kerüljön.  

a lendítő láb legyen 

nyújtott, míg az 

elrugaszkodó a talajt 

elhagyva nyúlik ki és 

lendül a másik mellé. 

 
LABDÁS GYAKORLATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

A  labdás ügyesség 

fejlesztése a labda 

mozgatásával. 

Javítsuk az irányítás 

pontosságát a do-

básokban, átadásokban. 

Folyamatos haladás 

labdavezetéssel 

tárgykerüléssel. 

Egymás segítése a 

feladatok jó 

megoldásában, 

együttműködés a 

labdagyakorlatokban. 

Labdás 

ügyességfejlesztés: 

– labda pattogtatása, 

váltott kézzel, 

különböző 

testhelyzetekben és 

tovahaladással, egy 

lábon, szökdeléssel, 

szlalomozva, 

– labda gurítása, 

vezetése helyben, 

mozgás közben 

feladatokkal, 

– átadások: egy -, 

kétkezes, felső, 

pattintott stb., 

– dobások, hajítások 

távolba, célba, 

– rúgások távolba, 

célba, labdavezetés 

lábbal meghatározott 

útvonalon, valamint 

kis területen az 

ütközések el-

kerülésével 

A labda fogását, 

dobását, elkapását, 

rúgását, vezetését 

különböző méretű 

gumi- műanyag, 

bőrlabdával végez-

tessük, ügyelve a 

kétoldalasság kiala-

kulására. 

 

Ismeri a labda birtokba 

vételének, továb-

bításának módját, 

vezetését kézzel, 

lábbal, mozgás közben 

is. 

 

 
KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

– a mozdulatgyorsaság 

fejlesztése, 

– az ellenfél 

megbecsülése, 

– az akarati 

tulajdonságok 

Grundbirkózás. 

Mögékerülés, kiemelés. 

Vívás két kézzel. 

Kézráütés mellső 

fekvőtámaszban. 

 

Változatos játékokkal, 

egyszerű feladatokkal 

(sérüléseket elkerülve) 

kedveltessük meg a 

test-test elleni 

küzdelmet. 

Ismeri és betartja a 

játék- és magatartási 

szabályokat. 
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fejlesztése: kitartás az 

erőkifejtésben, 

– a társ mozgásához 

igazodás, 

– az önellenőrzés 

mozgás közben, 

tudatos 

feladatmegoldás, 

– a balesetveszély 

elhárítása. 

 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A fejlesztés várható 

eredménye 

Tervezzünk és 

végezzünk mind a négy 

évszaknak megfelelő 

foglalkozást a 

szabadban. 

Legyen örömszerzés 

forrása a szabadban 

eltöltött óra, ennek 

érdekében célunk és 

feladatunk: 

– a szabadtéri órákat 

előre tervezzük meg 

és a tanulókat 

idejében tájékoz-

tassuk a megfelelő 

ruha, cipő kivá-

lasztását, a 

felszerelésről történő 

gondoskodást 

illetően, 

– törekedjünk az 

érdekes, változatos 

óravezetésre (kellő 

bemelegítés, sok 

játék). 

– számháború (a 

lehetőségek függvé-

nyében) 

– járőrversenyek 

(tájékozódási felada-

tokkal) 

– görkorcsolyázás, 

kördeszkázás, 

– duatlon (triatlon) 

– csúszkálás, 

korcsolyázás, 

szánkózás 

– hógolyózás 

Játékok: 

– a jégen 

– hóember építése 

– távdobás, célba dobás 

hógolyóval, 

hógolyócsata, 

– szánkó húzó-toló 

verseny 

– lesikló verseny 

szánklóval. 

Készítsük fel 

tanítványainkat időben  

a szabadban végzett 

sporttevékenységre 

(szerek-eszközök, 

egyéni felszerelés, 

öltözet stb.). 

Képes rendszeres 

mozgásos 

tevékenységre a 

szabadban. 

Ismeri a speciális 

szabadtéri játékokat: 

ugróiskola, labdaiskola, 

labdajátékok. 
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4. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám: 111 – heti óraszám: 3 

 

Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám 
Járások és futások 16 

Szökdelések és ugrások 18 

Dobások 18 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlás 20 

Labdás gyakorlatok 20 

Küzdő feladatok és játékok 10 

Szabadidős sporttevékenységek 10 

A rendgyakorlatok, gimnasztika a felsorolt témakörök keretében kerül feldolgozásra 

 

RENDGYAKORLAT, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A rendszeresség, 

önállóság, az óra előtti 

és utáni teendők 

(átöltözés, tisztálkodás 

stb.) elvégzésének tu-

datosítása. Különböző 

alakzatok kialakítása a 

tanulók kijelölésével, 

az elhelyezkedés 

helyének megjelö-

lésével, a tanulók 

önálló, gyors be-

állásával. 

Szakkifejezések megis-

mertetése, pl. 

támadóállás, lépőállás 

stb. A tanított 

mozgásformák, 

gyakorlatok önálló 

gyakorlásának 

elsajátítása. 

Sorakozás kétsoros 

vonalban, kettes 

oszlopban. Vigyázz és 

pihenj állás.  

Vonulások, fejlődések, 

szakadozások egyes, 

kettes, hármas, négyes 

oszlopba és oszlopból. 

Testhelyzetek: 

támadóállás, lépőállás, 

hajlított terpeszállás, 

combon fekvés, 

oldalfekvés stb. 

Az előző osztályban 

tanultak, alkal-

mazásával általános 

hatású, valamint erőt 

fejlesztő, nyújtó és izü-

letet lazító gyakorlatok. 

Az óra anyagát az 

osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk 

végre. Törekedjünk 

arra, hogy a lehető 

legváltozatosabb és 

legtöbb kombinációs 

lehetőséget hozzuk 

létre.  

A kombinációk számát 

emeljük magasra, és ne 

ismételjük meg a fela-

datokat 2-3 alkalomnál 

többször.  

A bemutatott 

kombinációk haszna 

akkor jelentkezik, ha 

magas variabilitással és 

alacsony ismétlésszám-

mal alkalmazkodásra 

késztetjük  

az idegrendszert.  

Igényli a külső rendet, 

tudatosul annak 

hasznossága és a rend 

szépsége. 

Tud: 

– sorakozni vonalban 

(segédvonal nélkül) 

– testfordulatot végezni 

ütemtartással, 

– járni tapssal, dalra, 

zenére, 

– fejlődésekre, 

szakadozásokra, 

– igazodásra, takarásra. 

Ismeri: a kiinduló és 

belépő helyzeteket. 

Ismeri a 

szakkifejezéseket. 

 

JÁRÁSOK, FUTÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A különböző 

feladatokkal, változatos 

megoldási 

Járások: 

– behunyt szemmel 

előre, hátra, oldalra, 

Engedjük, hogy a 

tanulók is kitalál-

hassanak különböző 

kombinációkat, amit 

Változó feltételeknek 

megfelelően tudja 

szabályozni járását, 

futását. 
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lehetőségekkel a ta-

nulók  

mozgásműveltségének 

gyarapítása. 

Az elöl haladók 

lépéseire történő gyors 

reagálás. 

A járásgyakorlatoknál a 

játékosság biztosítása 

árnyék- és társas 

gyakorlatokkal. 

Szereken a járás 

biztonságára törekvés. 

Futó állóképesség 

fejlesztése (az egyéni 

képességek fokozott 

kibontakoztatása az 

egyénre szabott fela-

datok végeztetésével). 

A gyorsaság növelése 

változatos feladatokkal. 

Iramjátékos futás, 

indulás, iram- és 

irányváltoztatásnál a 

technikai végrehajtás 

csiszolásával. 

Játékosságra törekvés a 

rajtversenyeknél. 

Akadályfutásban 

folyamatos haladás 

minél kisebb 

sebességcsökkentéssel. 

 

– jelre a tanult 

testhelyzetek gyors 

felvétele, 

– meghatározott 

lépésszámmal, 

– oldalpárban, kéz-, 

vállfogással, 

érintőjárás, 

– járás tapssal, 

dobbantással, ének-

szóra, járás lépcsőn, 

tengerészjárás 

oldalirányba 

kitámasztással) 

Futások: 

– kötetlen, tartós futás 

(8-10 perc), 

– futás összetett 

feladatokkal, 

– futás végtelenített 

akadálypályán, 

– futás iram-, 

irányváltoztatással. 

Gyorsfutás: 

– 30-60 m-en, 

– speciális feladatokkal, 

– cikcakkban, 

– akadályok felett, 

– gyors indulások, 

– rajtok, rajtversenyek. 

Fogójátékok: „Üsd a 

harmadikat”, 

„Félperces fogó”, 

„Árokfogó”,  

„Csapatfogó”, „Kotló 

és a kánya”, 

futóversenyek stb. 

 

utánzással akár az 

egész osztály is együtt 

hajthat végre. Engedjük 

szabadjára a saját és a 

tanulók fantáziáját. 

Használjuk ki azok 

mosolyt fakasztó 

hatásait is.  

A tanulás kezdeti 

szakaszában a ta-

nulókkal végrehajtandó 

feladatok variálását 

először a mozgásban 

résztvevő végtagok 

pozíciójának 

változtatgatásával 

kezdjük, mert  

ezt viszonylag alacsony 

képzettségi fokon is 

könnyen el lehet 

sajátítani.  

Járás közben pontosan, 

fegyelmezetten hajt 

végre különféle 

feladatokat, 

Tud egyenletes iramban 

8-10 percig futni, 12-15 

percig tartó fu-

tómozgást tartalmazó 

játékban részt venni. 

Ismeri  az állórajttal 

történő indulást. 

 

 

 

SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Az ismert 

mozgásformák 

feladathelyzetben való 

alkalmazása. 

Végeztessük 

könnyedén, 

folyamatosan a 

sorozatugrásokat. 

Szökdelések: 

– páros és egy lábon, 

továbbá feladatokkal, 

– fordulatokkal, 

ugrókötéllel, 

– lengőkötéllel, 

– különböző 

alakzatban. 

Elsődleges célunk 

ebben az előkészítő 

fázisban az, hogy a 

tanulók intra- és 

intermuszkuláris 

koordinációját 

fejlesszük, ami 

elsősorban az 

Tud szökdelést végezni. 

Képes ugrásgyakorlatot 

végrehajtani 

– páros és egy lábon, 

továbbá negyed- és 

félfordulattal, 

– ugrókötéllel előre, 

hátrahajtással, 
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Futás közben végzett 

ugrások − szökdelések 

gördülékeny 

összekapcsolása. 

Biztonságos talajra 

érkezés a sorozat-

ugrásoknál és a mély 

ugrásoknál. 

Erőteljes fölfelé történő 

elugrás a nagy ívű 

ugrásoknál. 

Ugrások: 

– futás közben felugrás, 

– futó-, 

ugrógyakorlatok 

akadályok között, 

– sorozatugrások, egy 

és páros lábon, 

– felfutás lépcsőzetesen 

elhelyezett szerekre 

(elugrással) 

– ugrás 

dobbantódeszkáról, 

– ugrási kísérlet 

magasba, leugrás 

függésből, 

– ugrás távolba 

nekifutással el-

ugrásból, helyből 

magasugrás. 

Játékok: versengések, 

kötélugró iskola stb. 

idegrendszer 

alkalmazkodóké-

pességének a 

fejlesztésében jelent-

kezik. Éppen ezért a 

feladat végrehajtások 

tekintetében bármelyik 

mozgásvégrehajtás 

elfogadható, hiszen 

jelen esetben nincs 

modelltechnika, aminek 

konkrét elsajátítására 

törekszünk.  

– lengőkötéllel (társak 

által hajtott), 

– különféle alakzatban. 

– futás közben 

felugrással jelekre, 

– futó-, ugrógyakorlatot 

akadálypályán, 

– lépcsőzetesen 

elhelyezett szereken, 

– el- és felugorva 

néhány lépés ne-

kifutással. 

Tudjon távolba ugrani 

nekifutással 60 cm-es 

elugró sávból nekifu-

tással. 

Tudjon ugródeszkáról 

páros lábbal 

szabályosan elugrani, 

ugrási kísérletet 

végezni magasba. 

 

 

DOBÁSOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

A koordinációs 

képesség fejlesztése az 

összetett feladatok gör-

dülékeny 

összehangolásával  

(pl.: 

akadályversenyekbe 

épített dobásfeladatok). 

A dobás távolságától és 

a szer súlyától függően 

a dobások erejének 

szabályozása. 

Dobásoknál haladás 

közben a figyelem 

célpontra irányítása 

(vízszintes, függőleges 

cél). 

Dobókészség 

fejlesztése az egy- és 

kétkezes, illetve alsó és 

felső dobásoknál. 

A különböző 

feladathelyzeteknek 

megfelelő dobásforma 

megválasztása. 

Dobások: 

– különböző nagyságú 

szerekkel: jobb-, bal-, 

két kézzel, 

– különböző 

dobásmódokkal, 

– távolba, célba, 

helyből, mozgással. 

Kislabda hajítás 

helyből, kidobóállásból, 

befordulással és ki-

lépésből. 

Tömött labda lökése 

távolba (egy és két 

kézzel). 

Játékok: „Bombázó”, 

„Céllabda”, 

„Vadászlabda”, 

„Szabadulás a 

labdától”,  

„Léggömbvadászat”. 

Az óra anyagát az 

osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk 

végre. Törekedjünk 

arra, hogy a lehető 

legváltozatosabb és 

legtöbb kombinációs 

lehetőséget hozzuk 

létre. A kombinációk 

számát emeljük 

magasra, és ne 

ismételjük meg a 

feladatokat 2-3 

alkalomnál többször. A 

bemutatott 

kombinációk haszna 

akkor jelentkezik, ha 

magas variabilitással és 

alacsony 

ismétlésszámmal 

alkalmazkodásra 

késztetjük az 

idegrendszert. 

Engedjük, hogy a 

tanulók is 

Képes dobásokra célba, 

állásból, járásból, 

futásból vízszintes és 

függőlegesen 

elhelyezett tárgyra. 

Távolba dobásra helyes 

technikával. 

Ismeri az egy- és 

kétkezes dobásokat, 

lökéseket, hajításokat 

A mozgásfolyamat 

lényegi hibáinak 

felismerése, 

megnevezése, 

kijavítása (pl.: a kar 

helytelen helyzete 

dobásnál, lökésnél). 
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kitalálhassanak 

különböző 

kombinációkat, amit 

utánzással akár az 

egész osztály is együtt 

hajthat végre. Engedjük 

szabadjára a saját és a 

tanulók fantáziáját. 

Használjuk ki azok 

mosolyt fakasztó 

hatásait is. 

 

TÁMASZ, FÜGGŐ, ÉS EGYENSÚLY GYAKORLATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Általános erő- és 

állóképesség 

fejlesztése. 

A koordinációs 

képesség fejlesztése. 

Haladás közben 

gördülékeny aka-

dályleküzdés 

kéztámasszal. 

A jó időkihasználásra 

nevelés. 

Térbeli 

tájékozódásképesség 

növelése. 

Az egyes gyakorlatok 

önálló, szép 

bemutatása, 

kivitelezése. 

a) – nyúlugrás, 

bátorugrás, bakugrás 

társon át, „hosszú 

bukfenc” 

– fekvőtámaszban 

végzett gyakorlatok, 

guggolótámaszból 

vetődés előre, mellső 

fekvőtámaszba és 

vissza, 

– kézálllási kísérletek 

bordásfalnál 

(kézállás), ci-

gánykerék, 

bordásfalnál  hátsó 

guggolótámaszból 

járás  

a lábakkal kézállás 

felé és vissza, 

– zsugorkanyarlati 

átugrás, 

– függőleges repülés, 

– „kismacska”-ugrás. 

– bordásfalon végzett  

– majomugrás, 

– mászás kötélen (lefele 

függeszkedés), 

– gyűrűn: húzódzkodás, 

zsugorfüggés, 

lebegőfüggés, 

lefüggés, ugrással 

átfordulás hátsó 

függőállásba és 

vissza, hintázás 

futással. 

Vegyük figyelembe, 

hogy a mai hallgatók 

fizikai és koordinációs 

képességei nem jók, 

ami adott esetben 

túlsúllyal is párosulhat. 

Ettől eltekintve  

a dobbantó és 

trambulinos valamint 

az egyensúlyozó 

feladatsorokat az előbb 

említett szempontok 

figyelembevétele 

mellett tegyük 

változatossá és 

sokszínűvé. Továbbra 

is adjunk lehetőséget  

a tanulóknak 

kreativitásuk és 

aktivitásuk megmu-

tatkozására adott 

esetben értékelésére. A 

talaj és ugrás valamint 

az egyensúlyozó 

gyakorlatokkal egy 

időben fejlesszünk 

fizikai képességeket is. 

Mindezek 

figyelembevétele 

mellett a biztonságot 

tartsuk mindig szem 

előtt. Abban az esetben, 

ha a hallgatók fizikális 

képességei nem teszik 

lehetővé a gyakorlatok 

végrehajtását, adjunk 

 

Tudatosan végzi az 

általános erő- és 

állóképesség 

gyakorlatait (láb-, kar-, 

has-, hátizom). 

 

Betartja a játék és 

magatartási 

szabályokat, Képes a 

feladatok pontos 

végrehajtására, 

teljesítmény javítására. 

Tudja: 

– a tanított 

mozgásformák, 

gyakorlatok 

eredményes, szép 

kivitelezését, 

– a térbeli tájékozódást 

fordított 

testhelyzetben (fej-

állás, kézállás, 

lefüggés), 

– részt vesz az általános 

erő- és 

állóképességben (láb-

, kar-, has-, hátizom). 
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– járás, futás különböző 

szereken, 

– egyensúlyozás 

állásban, leülés-

felállásban, libikókán, 

változatos szereken, 

kézben, fejen tartott 

tárgyakkal, 

– gurulások tárgyakkal 

szerekkel, 

– gyakorlatok labdával 

(szereken állva). 

nekik megfigyelési, 

hibajavítási feladatot, 

vagyis fejlesszük a 

kognitív képességeket.  

 

LABDÁS GYAKORLATOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

– biztonságos 

labdavezetés, 

irányváltoztatással, 

haladással, 

– helyezkedés a labda 

elkapásához, 

– labdajáték közben a 

kedvező helyzetben 

lévő társ gyors 

megtalálása és pontos 

célzás képessége, 

– labdajátékok 

elsajátítása: 

zsinórlabda, 

zsámolylabda (mini 

kosárlabda, 

kézilabda), 

– a rendszeres 

testgyakorlási igény 

megszilárdítása, 

megszerettetése. 

 

 

Labdás ügyességi 

feladatok helyben, 

mozgás közben: 

– terelgetés iram-, 

irányváltással, 

– gurítás kézzel, lábbal, 

– feldobás. elkapás, 

ütögetés, pörgetés, 

– érkező labdák 

elfogása, elkapása, 

– labdavezetés 

feladatokkal (mindkét 

kézzel kis területen, 

társhoz igazodva), 

– átadások, hajítások, 

dobások, rúgások 

helyből, nekifutással 

távolba, társnak, 

célba, 

– labda fejelése, 

visszafejelése, 

passzolási kísérletek 

párokban helyben, 

– labda levegőben 

tartása kézzel, lábbal, 

fejjel, kapura dobási, 

rúgási kísérletek, 

kosárdobási 

kísérletek helyből. 

 

Az óra anyagát az 

osztály egyidejű 

mozgatásával hajtsuk 

végre. A feladatokat 

minden esetben 

végezzük el különböző 

méretű és súlyú 

labdákkal. A 

labdavezetés minden 

esetben történjen meg 

lábbal és kézzel 

egyaránt akár egyszerre 

is. Párokban történő 

munkánál használjunk 

egy vagy akár több 

labdát, melyek lehetnek 

egyformák és 

különbözőek is. 

Hajtassuk végre a fe-

ladatokat nyitott 

szemmel és csukott 

szemmel egyaránt. Az 

is elfogadható, ha csak 

az egyik szem van 

becsukva, de ilyenkor 

mindkét szemmel 

dolgozzunk felváltva. 

Engedjük szabadjára  

a saját és a tanulók 

fantáziáját. A 

gyakorlatosotok 

összeállításánál vegyük 

figyelembe, hogy nem 

kifejezetten az egyes 

labdajátékokban 

Tud önállóan játszani a 

tanult játékok 

felhasználásával. 

Ismeri a 

legmegfelelőbb 

labdafogást, elkapást, 

birtoklást, 

feladathelyzetben, játék 

közben. 

Tud alkalmazkodni a 

labda méretéhez, 

súlyához, a repülő 

labda útjához, ívéhez, 

irányához, 

sebességéhez. 
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alkalmazható 

továbbítási és érintési 

módokat gyakorolta-

tjuk. Ezért nyugodtan 

használjunk kosárlabda 

helyett, röplabdát, vagy 

focilabdát, de adott 

esetben a pöttyös labda 

és a teniszlabda is 

megfelelő egy esetleges 

alkarérintéshez. Ne a 

már megszokott és az 

ismert sportágaknak 

megfelelő szereket 

válasszuk ki.  

 

 

KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

– a mozdulatgyorsaság 

fejlesztése, 

– az ellenfél 

megbecsülése, 

– az akarati 

tulajdonságok 

fejlesztése, kitartás az 

erőkifejtésben, 

– a társ mozgásához 

igazodás, 

– önellenőrzés mozgás 

közben, tudatos 

feladatmegoldás, 

– balesetveszély 

elhárítása. 

Szabadulás csuklón 

fogásból. 

Grundbirkózás. 

Kötélhúzás. 

Mögékerülés, kiemelés. 

Vívás két kézzel. 

Kézráütés mellső 

fekvőtámaszban. 

„Legyező” (szemben 

álló kézfogó társsal 

dőlés hátra karnyújtásig 

és vissza). 

A fejlesztendő 

képességek 

tekintetében ajánlott az 

egyéni, páros és 

együttes 

osztályfoglalkozások 

gyakori váltogatása a 

sokféle szituációs 

helyzet kialakítása 

érdekében. Ösztönzzük 

a tanulókat az 

alapjátékok 

szabályainak 

módosítására a kreati-

vitás és innovatív 

gondolkodás fejlesztése 

érdekében. Ne féljünk a 

gyakori 

szabálymódosítástól 

még akkor is, ha az 

pillanatnyilag megértési 

problémákat okozhat a 

tanulók fejében. A 

lehetőségek 

figyelembevétele 

mellett ösztönözzük a 

tanulókat, hogy bátran 

készítsenek saját 

csapatjátékot, az ő 

álltaluk kitalált 

Helyzetfelismerés a 

védekező  

és támadó helyzetben. 

Képes a mozgásban 

előforduló hibák 

felismerésére, azok 

kijavítására. 

Teljesítmény: 

szabályok ismeretében, 

betartásával – 

mögékerülés, 

grundbirkózás. 
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szabályok megtartása 

mellett.  

 

 

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK 

 

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott 

tevékenységformák 

Módszertani 

javaslatok 

A továbbhaladás 

feltételei 

Tervezzünk és 

végezzünk mind  

a négy évszaknak 

megfelelő foglalkozást 

a szabadban. 

Legyen örömszerzés 

forrása a szabadban 

eltöltött óra. 

 

− számháború (a 

lehetőségek 

függvényében) 

– járőrversenyek 

(tájékozódási 

feladatokkal) 

– görkorcsolyázás, 

kördeszkázás, 

– duatlon, (triatlon), 

– csúszkálás, 

korcsolyázás, 

szánkózás, 

– hógolyózás. 

Játékok: 

– a jégen, 

– hóember építése, 

– távdobás, célba dobás 

hógolyóval, 

hógolyócsata, 

– szánkó húzó-toló 

verseny, 

– lesikló verseny 

szánklóval. 

A szabadtéri órákat 

előre tervezzük meg és 

a tanulókat idejében 

tájékoztassuk  

 a megfelelő ruha, cipő 

kiválasztását, a 

felszerelésről történő 

gondoskodást  

 illetően 

Törekedjünk az 

érdekes, változatos 

óravezetésre (kellő 

bemelegítés, sok játék 

stb.). 

Gyakorlás közben 

folyamatosan figyeljük 

a gyerek állapotát, 

reagálását. 

Fokozatosan figyeljünk 

a sérülések megelőzésé-

re. 

Elviseli az időjárás 

kellemetlen hatásait.  

Felkészül a szabadtéri 

foglalkozásokra 

(ruházat, felszerelés). 

Képes az évszaknak 

megfelelő mozgás 

(játék) űzése a 

szabadban. 

 

 

 

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti és betartja. Minden 

helyzetben sportszerűen viselkedik. 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti, de időnként nem tartja be. 

Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik. 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit többnyire érti, de gyakran nem 

tarja be. 

Gimnasztika 

 A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően, pontosan, esztétikai 

igényességgel hajtja végre. 

 A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre, de esztétikai 

igényességre még nem törekszik. 

 A gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja végre, nem törekszik az 

utasítások tudatos megfigyelésére. 

Torna jellegű mozgások 
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 A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, tud 

egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és 

mozgatására is képes. A kötélmászást lábkulcsolással végzi. 

 A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan. 

Támasz-, és függőhelyzetekben saját testtömegét nehezen tudja megtartani, mozgatni 

alig képes. A kötélmászást hibás technikával végzi. 

 A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan. 

Támasz-, és függéshelyzetekben saját testtömegének megtartására és mozgatására nem 

képes. Egyelőre nem tud felmászni a kötélre. 

Atlétika jellegű mozgások 

 Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását változó 

feltételeknek megfelelően szabályozni. A szökdeléseket, ugrásokat összerendezetten 

hajtja végre. a kislabda hajítás mozdulatait megfelelő technikával végzi. 

 Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, de futását nem mindig 

képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. Az ugrásokat összerendezetten 

hajtja végre, de kar- és lábmunkája, illetve elrugaszkodása nem elég erőteljes. A 

kislabda hajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi. 

 Nem tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon képes a 

változó feltételeknek megfelelően szabályozni. Az ugrásokat nem összerendezetten 

hajtja végre, mert kar- és lábmunkája nincs összhangban, illetve elrugaszkodása nem 

elég erőteljes. Kislabda hajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi. 
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NÉPI JÁTÉK – NÉPTÁNC 
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„Kör, kör ki játszik? Még sok gyerek hiányzik abból a képzeletbeli nagykörből, melyben 

egymás kezét fogva önfeledten tudunk örülni az ősi játékokat játszva. A nagyszülők, 

dédszülők meséi lassan a múltba vesznek, dalaik elhalkulnak, táncaik feledésbe 

merülnek a mindent elsöprő modernizáció és a tömegkultúrák igénytelenséget diktáló 

áradatában.” 
(Foltin Jolán) 

 

 

 

Ebből a képzeletbeli nagykörből iskolánk egy kis szeletet igyekszik megmenteni azáltal,hogy 

1-2. osztályokban a testnevelés órákba beépítve heti 1 órában népi játékokat, néptáncot tanítunk 

a helyi Mezőföldi Néptánc együttes vezetőjének irányításával, és az együttes támogatásával. 

 

1-2. évfolyam 

A tánc összetett jelenség, egy nyelvezet, mozgásos anyanyelv, amelynek sajátos szerkezete és 

szabályrendszere van. Nyelvének elsajátítása nemcsak az önmagukban is fontos elemek 

megtanulásából áll (a mozgás és ritmus, a lépések és motívumfűzések, a zene és szöveg, a 

viselet), hanem a táncolásnak,  mint társadalmi viselkedésformának a szabályait is el kell 

sajátítani. 

 A népi játék és tánc tanításának elvei, sajátosságai 

A tánc és az azt előkészítő gyermekjáték – illetve a kapcsolódó ének-zene, a 

néphagyományok – egy semmi mással nem helyettesíthető komplex érzelmi-értelmi 

világot jelent, amely egyszerre fejleszti, és edzi a testet, az izom-, ideg- és testérzés 

irányította mozgáskoordinációt; valamint a szellemet, a memóriát és a 

koncentrálóképességet, a hallást, a ritmusérzéket, a vizuális térérzékelést. 

Döntő hatással van a viselkedéskultúra kialakulására, közösségi és toleráns 

magatartásra ösztönöz. 

A tánc oldott, érzelmi biztonságot, nyújtó légkört teremt, oldja a 

kisgyermekek  iskolakezdéssel,   tanulással  együtt járó szorongásait. 

A tánctanítás gyermekközpontú tevékenység, iskolai megvalósításához 

tevékenységközpontú tanterv és érzelemközpontú, élményekben gazdag iskola kell! 

Arra kell törekedni, hogy a gyermekek szívesen táncoljanak, tánc közben legyenek 

derűsek, kiegyensúlyozottak, érezzék jól magukat. 

A tánc tanításában nagyfokú pedagógiai szabadságot kell biztosítani a pedagógusnak, 

aki a helyi igények és lehetőségek (az adott táncdialektus, az iskola helyi tanterve, a 

gyermekek életkora, a szülők elvárásai) ismeretében dönt a keret, a tartalom, a forma, 

a módszer kérdéseiben. 

A tánc tanítása csak kényszermentes, önkéntes részvételen alapulhat. A tánc 

szocializációs szerepe abban is megnyilvánul, hogy a táncolás és a táncfoglalkozások 

során egészen sajátos partneri viszony alakul ki az azonos és eltérő életkorú és nemű 

gyerekek között, valamint a gyerekek és a pedagógus között. Mindez nagyfokú 

aktivitást, empátiát, toleranciát igényel a pedagógustól és a gyerektől egyaránt! 

Mindebből következik, hogy a táncos foglalkozásokon kerülendő az osztályozás, 

inkább az ön- és a csoportos értékelés módszere javasolt.  
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A népi játék és néptánc tanításának céljai 
 

 A táncoktatás célja elsősorban nem a színpadi produkció létrehozása, hanem a teljes 

személyiség kibontakoztatása, komplex készség- és képességfejlesztés, a közösség 

építése. 

 A gyermekek ismerjék meg környezetük hagyományait, és érzelmileg kötődjenek 

ahhoz, a  tanultakat építsék be mindennapi játékukba, tevékenységükbe, a táncot 

használják önkifejezési formaként. 

 A tanulók éljék meg a gyermekkor örömét, a mozgásban fellelhető szabadságélményt, 

a játék élvezetét. 

 Legyen a tánc a mozgásigény kielégítésének lehetősége, formája. 

 A tánc tanítása mindig személyes jellegű legyen, a játékok szereplőit a gyermekek 

határozzák meg kiszámolással, kiolvasókkal. 

 Bátorítsuk az ügyetlenebbeket és figyeljünk arra, hogy senki ne maradjon ki a 

játékból.  

  Adjunk módot a gyermekeknek spontán improvizációra, ötleteik megvalósítására, a 

tánc átélésére, növeljük játékbátorságukat, önbizalmukat. 

 Fordítsunk gondot a tiszta stílus megmutatására, a hiteles előadásmódra, a zenei anyag 

megtanítására, az éneklés tisztaságára.  

 Munkánk során mindig a helyi hagyományokból induljunk ki, s csak ennek biztos 

ismerete után foglalkozzunk távolabbi vidékek, a szomszéd népek táncaival. 

 Tudatosítsuk, hogy a táncok hogyan kapcsolódnak az adott tájegység, majd a 

szomszédság, más népek életéhez, szokásaihoz, ezzel fokozatosan kiépíthetjük a 

nemzeti identitástudatot, más népek kultúrájának megismerésén keresztül azok 

tiszteletét, szeretetét. 

Tananyag: 

Előképző 1-2. évfolyam 

 
Népi játékok 

a, énekes-táncos gyermekjáték 

b, népi sportjáték 

 
Céljaink a tanult játékokkal: 

 mozgáskészség javítása, 

 közösségi érzés tudatos erősítése, 

 élményszerzés, játékra nevelés 

 kulcskompetenciák fejlesztése 

 - anyanyelvi kommunikáció 

 - a hatékony önálló tanulás 

 - matematikai kompetencia 

 - szociális és állampolgársági 

 - esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
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1. ÉVFOLYAM 
 

Eredeti énekes-táncos gyermekjátékok 

 altatók 

 kiolvasók 

 szerepjátszók 

 fogócskák 

 párválasztó 

 fogyó-gyarapodó 

 vonulós-kapuzó 

 

Népi sportjátékok 

 
Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság, önuralom, önzetlenség, 

gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére.  

 pásztorjátékok 

 tréfás versengések 

 küzdő 

 nemzetes 

fogó 

Néptánc alaplépések 

 
A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes -kettes csárdás, szökellő, 

galopp, sarkozó, szökdelés páros lábon, stb. 

 

Tánctechnika 

 

 gimnasztika:járás lábujjon, sarkon, külső- és belső láb élen, futások különböző 

kartartással, lábemeléssel, törzs -, kar- és fejgyakorlatok. 

 speciális gyakorlatok: helyes testtartás,pozíciók fogalma  

 

Ritmika 

 

 hangjegyérték gyakorlatok: nyolcad-negyed-fél étékű járás tapssal, 

 visszhang gyakorlatok, 

 futótűz – ritmus továbbadása tapssal, dobogással. 

Táncos nyelv 

 irány fogalma: jobb-bal? Előre-hátra, rézsút irányok 

 alakzatok: kör, félkör, sor, oszlop, cikk-cakk. 
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Játék 

 különböző típusú játékok ( párválasztó, párcserélő, fogyó-gyarapodó, vonulós, 

kapuzó, sportos ), 

 kiolvasó. 

Néptánc 

 dél-dunántúli ugrós alapmotívumok:  cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások 

és ezek variációi, 

 eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges, 

 mezőföldi karikázó motívumok:, egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas, sarkas 

höcögő, lengető-höcögő, variánsai, futó –tükörcsárdás. 

Daltanulás 

 mezőföldi és dél-dunántúli dalok koreográfiák: a tanult eredeti anyag és játékok 

alapján 

  

  

 Minimális követelmény: 

  

 Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvető táncos kifejezési formákat 

 Alakuljon ki bennük játékbátorság, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez 

 Őrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes rögtönző technikáját 

 

Optimális követelmény: 

 Sajátítsák el a helyes testtartást 

 Legyenek képesek az egyszerű táncos mozgáselemek csoportos bemutatására 

 Ismerjék fel az egyszerű ritmusokat, azokat tapssal, dobbantással tudják hangoztatni 

 Legyenek képesek 2-3 egyszerű mozgáselem folyamatos táncolására 

 Ismerjenek legalább 10 játékot dallal, mondókával, mozgással, ezt tanári irányítással be 

tudják mutatni 

 

2.ÉVFOLYAM 
 

Tánctechnika:  

gimnasztika 

 speciális gyakorlatok: az eddig tanultak ismétlése, kombinációja, újabb pozíció(V.) 

       térdhajlítás , lábkörzések,  

 ugrások: két lábon , egy lábon 

Ritmika 

 egyenletes járás közben hosszabb ritmusképletek visszatapsolása, dobogása, 
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 kétszólamú mozgás gyakoroltatása. 

Táncos nyelv 

 térirányok (1-8.), 

 karakter (stílus)- hasonlóság, azonosság, különbözőség. 

Játék 

 szerepjátszó és sportos játékok tanulással. 

Néptánc 

 ugrós motívumok Rábaközből :kopogó,  ugrócsapó és variánsai, terpeszcsapó, 

 verbunk motívumok (Rábaköz) : tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető-séta, 

pattintó csapó, hegyező 

 lányoknak somogyi karikázó: ingó, lépő, csárdás, keresztező, belépő, futó. 

Daltanulás 

 rábaközi és somogyi dallamok. 

Koreográfia 

 a tanult anyagból 

  

 Minimális követelmény: 

  

 Játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvető táncos kifejezési formákat 

 Alakuljon ki bennük játékbátorság, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez 

 Őrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes rögtönző technikáját 

  

 Optimális követelmények: 

  

 Sajátítsák el a korábban tanult motívumok különböző csoportokban, párban és 

szólóban való táncolási módját 

 Legyenek képesek a tanult táncok, motívumok zenéhez való illesztésére 

 Tanuljanak meg népi mondókákat, gyermekjátékokat, népszokásokat 

 Ismerjék a Regölés és Pünkösdölés szokásanyagának jellemzőit 

 Legyenek képesek a játékokban részt venni, szerepeket játszani 
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ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV 

 

 

 1. évfolyam 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai 

jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető 

normái egyre inkább a tanulók belső szabályozó erőivé váljanak.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcstan tanulása során elemi értékek 

fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek 

a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az 

énnel és az identitással áll kapcsolatban. Ezeket az értékeket, illetve erényeket az erkölcstan 

órákon erősíteni kell. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő 

kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – 

közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy 

világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 
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Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, 

amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik 

érdekeihez, miközben fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, 

amelyek segítenek a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, a bűntudat 

kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló és felelős 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 

átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője 

az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor 

szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív 

szint alatt ̶ e szintnél erősebben ̶ befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi 

akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemzően az erkölcstan is számos ismeretet közvetít, a tantárgy 

felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem érték- és fejlesztésközpontú. A fejlesztés 

célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való 

gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve 

szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és 

véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem spirális 

szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében évről évre 

ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét előfordulási szinten, 

más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva őket. 

A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi 

egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, 

leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra és személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – 

résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi 

csoportokat és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem 

„tiszta lapként” lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már 

meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell 

megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak 

sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást 

igénylő helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak 

hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása 

nélkül, a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi 

jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a 

figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a 
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gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást 

gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – 

különösen az általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem 

a közlések tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 

kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és 

maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb 

mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a 

kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, 

esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 

értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés komoly lehetőségeit 

kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok 

ápolása, a társak segítése, vagy a közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthatna a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni 

vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem 

irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy 

osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

 

1. évfolyam 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 

kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 

alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus 

ismerje a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában 

megismerkednek a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén 

tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A 

gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó 

jellemzője, és többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd 

formálódni etnikai identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása 

azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet 

alkot az ő csoportjukról, mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás 

képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve 

jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben 

függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, 

illetve egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés 

idejére kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan 

megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, 

választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.  

Az általános iskola 1. évfolyamán több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, s 

ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben 

átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd 

átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez jó alapot kínál az önismeret és a társas kultúra és a 

szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való támogatására. 
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A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet 

és a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. 

Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt 

módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, 

mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 

kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 

normarendszert kiindulási alapnak tekintve – el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, 

hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. 

Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió 

semmilyen formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit 

közvetítse tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő 

előítéleteit, valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési 

elemeket. Jelentős mértékben függ ettől, hogy miként alakul a kisebbség(ek)hez tartozó 

gyerekek énképe és autonóm erkölcse.  

Az 1. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. 

Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. 

Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint 

figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az 

agyuk érzelmi-indulati életet szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében felvetődő 

erkölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen 

lévő – látott, hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak 

leginkább megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A 

gyerekek ugyanis 7–8 éves korukig elsősorban a mesék közegében tudják legkönnyebben 

kezelni félelmeiket és szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás 

vagy a halál, ebben a közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben 

azért persze már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1. 

osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas 

helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már 

az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita 

képességének későbbi kialakulását. 
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ÓRASZÁMOK 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Heti óraszám 1 1 1 5 

Éves óraszám 36 36 36 36 

 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 
1-2. 

évfolyamon 
1. évfolyam 

1. Az én világom 13 11 + 2 óra 

2. Társaim- ők és én 13 12 + 1 óra 

3. Közvetlen közösségeim-a család és a 

gyerekek 
20 9 + 1óra 

4. Tágabb közösségeim – A lakóhelyi 

közösség 
13 --- 

5. A környező világ 13 --- 

  32 óra 

  
+ 4 óra 

szabad órakeret 

  
Összesen 

36 óra 

 
ÉVES ÓRASZÁM: 36 óra 

HETI ÓRASZÁM: 1 óra 

 

1. ÉVFOLYAM 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

célok 

1. Az én világom - Ez vagyok én Órakeret 

11 +2 = 13 óra 

Előzetes tudás Ismeretek saját testünkről, az egészségről. 

Ismeretek saját család családról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az énkép, önismeret, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának 

fejlesztése.  

Az érzelmi tudatosság fejlesztése. 

A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének 

megalapozása. 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 

Hogyan és hányféle módon szólítanak 

engem mások?  

Hol születtem és mikor? Hány éves 

vagyok? Kik a szüleim? Mit tudok 

Magyar nyelv és irodalom: 

a beszédkészség fejlesztése, 

bemutatkozás, 

szövegértés fejlesztése, 

érzelmeket megjelenítő szövegek, versek, 

képek tartalmának elmesélése,  
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magamról? Milyen voltam kisebb 

koromban? Miben változtam?  

Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az 

én helyemet, az én dolgaimat jelölik és 

megkülönböztetik azokat másokéitól? 

Ilyen vagyok   

Milyennek látom magam, ha tükörbe 

nézek? Hasonlítok-e valakire a családban?  

Mit szeretek magamon? Van-e olyan, amit 

nem szeretek, és ha igen, miért?  

Minek szoktam örülni, mitől leszek 

szomorú, és mitől félek? Ha szomorú 

vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a 

rossz érzések? 

személyes döntést tartalmazó történetek  

 

Vizuális kultúra: 

személyes élmények megjelentetése sík vagy 

plasztikus alkotásokban, 

képekről alkotott gondolataink, érzéseink 

megfogalmazása 

 

Testi épségem 

Hogyan tudok vigyázni magamra és az 

egészségemre, testi épségemre? Mi a 

teendő, ha valakit baleset ér? 

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és 

tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová 

szeretnék eljutni? Melyek a legkedvesebb 

játékaim és tárgyaim? Miért szeretem őket? 

Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek 

játszani és kivel? 

 

Nehéz helyzetek 

Mi az, amit könnyű megtennem, és mi az, 

amit nehéz? Voltam már olyan nehéz 

helyzetben, amikor először nem tudtam, 

mit kell tennem? Végül mit tettem? Mit 

csinálnék most, ha ugyanabban a 

helyzetben lennék? 

 

Környezetismeret: 

helyes közlekedés, 

egészséges életmód, 

baleset megelőzés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság, félelem 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

célok 

2. Társaim – Ők és én Órakeret  

12 + 1 = 13 óra 

Előzetes tudás Alapvető viselkedési szabályok használata, köszönés, 

megszólítás. 

Mások viselkedésének megfigyelése, motivációinak értelmezése. 

Tapasztalatok kommunikációs eszközök használatáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való 

tájékozódás fejlesztése. Saját viselkedésünk elemzése. 

Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának 

fejlesztése. 
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A személyes érzések és gondolatok feltárásának és kifejezésének 

gyakoroltatása. 

A kapcsolatokban felmerülő konfliktusok tudatos vizsgálata. 

Viselkedési szabályok vizsgálata. 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerőseim 

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából 

és máshonnan? Milyen kapcsolat fűz 

hozzájuk? Miért jó, ha különféle 

ismerőseink vannak? 

 

Kapcsolatba lépek másokkal 

Milyen helyzetekben és milyen okból 

lépek kapcsolatba másokkal? Hogyan 

szólítsam meg a különböző korú közeli és 

távolabbi ismerősöket? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és 

gyerektől? Honnan tudhatom, hogy 

másnak segítségre van szüksége? Hogyan 

szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha 

segítségre van szükségem?  

Hogy viselkedjem, ha mások szólítanak 

meg engem? Mit tegyek, ha idegen ember 

szólít meg az utcán? Kiben bízhatom meg? 

Hogyan illik viselkednem különböző 

helyzetekben? Miért jó, ha mindenki így 

viselkedik? 

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, 

gesztusokkal és képekkel?  

Milyen érzéseim keletkezhetnek egy-egy 

helyzetben? Honnan tudhatom egy másik 

emberről, hogy mit gondol, mit érez? 

Milyen eszközök segítségével léphetünk 

kapcsolatba másokkal? Miben más az, ha 

személyesen találkozunk valakivel, vagy 

telefonon beszélünk vele? 

Mi az, amivel mások meg tudnak bántani 

engem? Mi az, amivel én meg tudok 

bántani másokat? Mit tehetek, ha 

megbántottam másokat? Mi tehetek, ha 

valaki olyat tesz velem, amit nem szeretek? 

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? 

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek 

valakit? Miért jó a szeretet? 

Magyar nyelv és irodalom: 

a beszédkészség fejlesztése, 

bemutatkozás, 

szövegértés fejlesztése, 

szavak jelentésének értelmezése 

egyszerű ítéletalkotás mesék szereplőiről, 

mindennapi konfliktusok átélése dramatikus 

játékban 

szöveges üzenetek érzelmi tartalmának 

megértése. 

 

Környezetismeret: 

különbség a felnőttek és a gyerekek között. 

 

Vizuális kultúra:  

átélt esemény vizuális megjelenítése, 

a kép és a hang szerepének megfigyelése 

animációs mesékben,  

a közvetlen és közvetett kommunikáció közti 

különbségek felismerése, 

képekről alkotott gondolataink, érzéseink 

megfogalmazása, 

videojátékokkal kapcsolatos élmények 

feldolgozása 

 

Ének-zene: 

zenehallgatás, zenéhez kapcsolódó érzések 

kifejezése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, 

segítségkérés, érzés, gondolat, öröm, bánat, szeretet 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

célok 

3 Én és közvetlen közösségeim – A 

család és a gyerekek 

Órakeret  

9 + 1 = 10 óra 

Előzetes tudás A családi ünnepkör ismerete. 

Legfontosabb rokoni kapcsolatok ismerete. 

Napirend ismerete, a szabályokhoz való alkalmazkodás 

szükségessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek 

tudatosítása. 

A családi hagyományok és ünnepek átérzésének elősegítése. 

Saját közegünk összehasonlítása másokéval. Annak 

felismertetése, hogy más családokban egészen más módon 

élhetnek a gyerekek. 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Család és rokonság 

Kikből áll a mi családunk? Milyen a 

kapcsolatom anyukámmal, apukámmal, 

testvéreimmel (ha vannak), a 

nagyszüleimmel? Jó, ha együtt vagyunk? 

Mit kapok tőlük, és én mit adok nekik? 

Hogyan tudjuk segíteni egymást?  
Kik tartoznak még a rokonságunkhoz és velük 

milyen a kapcsolatom? Mi jelent az számunkra, 

hogy rokonok vagyunk?  

Családi ünnepek 

Milyen családi ünnepeink vannak, és 

hogyan tartjuk meg őket? Mit szeretek 

közülük és miért? 

 

A gyerekek élete 

Hogyan telik el egy hétköznapom? Milyen 

a hétvégém? Milyen tevékenységet szoktam 

leggyakrabban végezni és kikkel? 

Milyen az iskolai életem? Miért szeretek 

iskolába járni és miért nem? Milyen 

szabályok vannak az iskolában? 

Mások 

Miben különbözöm másoktól? 

Máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy 

napja? Mi mindenben lehet más az életük, 

mint az enyém? 

Technika, életvitel és gyakorlat  

élet a családban; családi rendezvények, 

ünnepek, események 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

családdal kapcsolatos irodalmi szövegek, 

ünnepkörökkel kapcsolatos irodalmi 

alkotások, 

a beszédkészség fejlesztése, 

bemutatkozás, 

szövegértés fejlesztése, 

 

Környezetismeret: 

iskolai élet 

napirend  

Vizuális kultúra:  

átélt esemény vizuális megjelenítése 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, 

hétköznap 

 

A fejlesztés várható eredményei az 1. év végén: 

 

A tanuló képes 

-  életkorának megfelelő önismeretre: külső és belső tulajdonságairól, 

- saját személyes adatainak, családtagjainak, iskolájának ismeretére, 

- szövegek, versek képek tartalmának elmesélésre, ezekről gondolatainak, érzéseinek 

megfogalmazására törekszik, 

- személyes élményeinek megjelenítésére rajzokban, 

- képes kommunikációra környezete tagjaival, melynek során betartja az udvarias 

viselkedés alapvető szabályait, 

- meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 
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2. évfolyam 

 

 

 

 

2014 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 

kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 

alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus 

ismerje a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában 

megismerkednek a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén 

tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A 

gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó 

jellemzője, és többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd 

formálódni etnikai identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása 

azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet 

alkot az ő csoportjukról, mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás 

képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve 

jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben 

függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, 

illetve egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés 

idejére kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan 

megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, 

választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra.  

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a 

kortársaikkal, s ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő 

helyzetekben átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán 

módon kezd átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez jó alapot kínál az önismeret és a társas 

kultúra és a szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való 

támogatására. 

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet 

és a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. 

Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt 

módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, 

mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 

kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 

normarendszert kiindulási alapnak tekintve – el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, 

hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. 

Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió 

semmilyen formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit 

közvetítse tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő 
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előítéleteit, valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési 

elemeket. Jelentős mértékben függ ettől, hogy miként alakul a kisebbség(ek)hez tartozó 

gyerekek énképe és autonóm erkölcse.  

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. 

Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. 

Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint 

figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az 

agyuk érzelmi-indulati életet szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében felvetődő 

erkölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen 

lévő – látott, hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak 

leginkább megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A 

gyerekek ugyanis 7–8 éves korukig elsősorban a mesék közegében tudják legkönnyebben 

kezelni félelmeiket és szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás 

vagy a halál, ebben a közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben 

azért persze már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között. 

Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1–2. 

osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas 

helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már 

az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita 

képességének későbbi kialakulását. 
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Fejlesztési feladatok és óraszámok 

a 2. évfolyamon 
 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 

Javasolt 

óraszám a 

2. évfolyamon 

1. Közvetlen közösségeim-a család és a 

gyerekek 
9 

2. Tágabb közösségeim – A lakóhelyi 

közösség 
12 

3. A környező világ 12 

 33 óra 

 + 3 óra  
szabad órakeret 

 
Összesen  

36 óra 

 

A kerettanterv szerint a tantárgy heti óraszáma: 1, ami 36 óra évi óraszámot jelent. 

Ebből a kerttanterv 32 órát tölt meg kötelezően előírt tananyagtartalommal, a szabadon 

felhasználható (10%) órakeret 4 óra. Ezt az osztály összetétele, a tanulók képessége alapján 

illesztheti a pedagógus egy-egy tematikai egységhez. 

  

2. ÉVFOLYAM 
 

Tematikai 

egység/Fejlesztési célok 

1. Én és közvetlen közösségeim – A 

család és a gyerekek 

Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás Hétköznapi szabályok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Önismeret fejlesztése, a fejlődés felismerése.  

Az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miben változtam? 

Ki vagyok én? Miben változtam óvodás 

korom óta? Miben fejlődtem? 

Milyennek látom magam és milyennek 

látnak mások? Milyenek más gyerekek? Mi 

mindenben különböznek tőlem? Milyen új 

kapcsolataim alakultak ki? 

 

Családi szokások 

Kikkel élek együtt a családomból? Vannak-

e olyan közeli családtagjaim, akikkel nem 

közös lakásban lakunk?  

Kinek milyen feladatai vannak? Milyen 

hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit 

szeretek ezek közül és mit nem? Miért?  

Vannak-e szabályok a családban, amelyeket 

be kell tartani? 

Technika, életvitel és gyakorlat:  

iskolai és osztályrendezvények 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

családi élettel, iskolai élettel kapcsolatos 

irodalmi szövegek, 

a beszédkészség fejlesztése, 

szövegértés fejlesztése, 

mások véleményének meghallgatása 
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Milyen más családokat ismerek? Miben 

különböznek az ő szokásaik, ünnepeik 

 

A családon túl 

Milyen csoportokhoz tartozom? Melyek az 

én közösségeim az iskolában és az iskolán 

kívül? 

Milyen szabályok alakítják az életemet? 

Miért vannak ezek a szabályok? 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak hétköznap, feladat, szabadidő, csoport, közösség, szokás, 

szabály, fejlődés 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési célok 

2. Én és tágabb közösségeim – A 

lakóhelyi közösség 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás Alapvető ismeretek lakóhelyünkről. 

Ismeretek, tapasztalatok más országokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A helyi társadalomba való beágyazottság tudatosítása. 

A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek 

tudatosítása.  

A lakóhelyi közösség hagyományainak megismertetése. 

Annak megértetése, hogy más emberek sokszor más 

körülmények között élnek. 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Akik körülöttünk élnek 

Hol élek? Milyen a környezetem? Mit tudok 

lakóhelyemről? Milyen élmények kötnek 

lakóhelyemhez? 

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen 

kapcsolatban vagyok? Milyen csoportokhoz 

tartozom a lakóhelyemen Hol találkozunk? 

Milyen közös szokásaink vannak? 

Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és 

hagyományaink? Ha igen, részt szoktam-e 

venni ezekben? Mi a jó bennük? 

Mikor és milyen módon ünnepelünk 

családon kívül? Kikkel vagyunk együtt 

ilyenkor? Miért fontosak ezek az ünnepek? 

 

Más lakóhelyek, más szokások 

Másutt hol jártam már a családommal vagy 

az iskolával Milyen távolabbi helyekről 

hallottam már?  

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek 

is hazánkban és a világ más részein? 

Hogyan élnek ott az emberek? 

 

Magyar nyelv: 

a beszédkészség fejlesztése, 

bemutatkozás, 

szövegértés fejlesztése 

 

Vizuális kultúra: 

környezetünk külső és belső terei 

 

Környezetismeret: 

falu és város, lakóhelyünk 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány 

 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési célok 

3. A környező világ Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás Ismeretek környezetünk élővilágáról. 

Tapasztalatok növény- és állatgondozásról. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat 

kialakulásának elősegítése. 

A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet 

megalapozása. 

 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Növények és állatok a környezetünkben  

Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és 

miért éppen ezeket szeretem? Mit az, amit 

nem nagyon szeretek itt, és miért? Mit 

kellene megváltoztatni ahhoz, hogy az is 

szép hellyé váljon? 

Miért jó, hogy vannak körülöttünk 

növények? Mi változna meg, ha hirtelen 

eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk 

és részt venni a gondozásukban? 

Milyen állatok élnek a környezetünkben? 

Hogyan tudunk részt venni a 

gondozásukban? Mi az, amit megtehetünk 

egy állattal, és mi az, amit nem szabad 

megtennünk?  

 

A természet védelme 

Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a 

réteken élő növényekért, állatokért is? Mit 

tudunk tenni értük?  

Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy 

állatokat védettnek? Én hogyan tudok 

hozzájárulni a természet és az élővilág 

értékeinek megóvásához? 

 

Magyar nyelv: 

a beszédkészség fejlesztése, 

bemutatkozás, 

szövegértés fejlesztése 

 

Környezetismeret:  

szobanövények és házi kedvencek 

gondozása, 

veszélyeztetett fajok 

 

Vizuális kultúra 

a természeti környezet elemeinek 

megjelenítése 

 

Technika, életvitel és gyakorlat:  

növényápolás, állatgondozás 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, 

gondozás, védett növény és állat, természetvédelem 
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Tematikai 

egység/Fejlesztési célok 

A környező világ- A nem látható 

világ 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás A mesék világa. 

Tapasztalatok térről és időről. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tér és idő végtelenségének megközelítése. 

Belső világunk felfedezése a mesék, az álmok, a képzelet és 

az alkotás segítségével. 

Az erkölcsi jó és rossz megvizsgálása a mesék világában. 

 

 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kicsik és nagyok 

Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van 

nagyon közel, és mi van borzasztóan 

messze?  

Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi 

volt nagyon régen, és mi lesz a távoli 

jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a 

dolgokról? 

 

A képzelet határai 

Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? 

Merre járunk az álmainkban?  

Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? 

Kiknek a fejében születnek a mesék? Én is 

kitalálhatok meséket? 

 

A jó és a rossz 

Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? 

Honnan tudjuk? Mi mindent tesznek a jó és 

mit a gonosz szereplők? Miért és hogyan 

harcolnak egymással a mesékben a jó és 

gonosz oldal hősei? 

Magyar nyelv és irodalom:  

a mesék világa: alapvető erkölcsi-esztétikai 

kategóriák (szép-csúnya, jó-rossz, igaz-

hamis) 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuális megjelenítése, 

különböző anyagok használata a kifejezés 

szándékával, 

képzeletbeli helyek, terek megjelenítése, 

meseszereplők megjelenítése különféle 

technikákkal. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, jövő, mese, álom, 

képzelet, jó, rossz, gonosz, harc 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik 

saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb 

személyi adataival.  

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a 

körülötte élő emberekhez. 

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe 

véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle 

beszédmódokat tud alkalmazni. 

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi 

szabályait. 
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Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára 

elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek 

vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért. 

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit 

vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a 

tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más 

körülmények között élnek, mint ő. 

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a 

virtuális világot. Ismeretei vannak a világnézet, világkép 

alapvető összefüggéseiről. 
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ERKÖLCSTAN 

 

 

3. évfolyam 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a 

családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól 

össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső 

késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való 

részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 

nevelés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 

ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 

témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 

formák alkalmazásával. 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 

áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 

Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 

szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 

feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák 

egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig 

sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 

gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 

hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 

csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 

szabályainak elsajátítását jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs 

minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia 

személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak 

mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat 

a hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a 

tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 

elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül 

kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 
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felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 

később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább 

képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 

ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a 

várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 

ÓRASZÁMOK 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Heti óraszám 1 1 1 1 

Éves óraszám 36 36 36 36 

 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési cél 
3-4. 

évfolyamon 
3. évfolyam 

1. Milyen vagyok és milyennek látnak 

mások? 
13 10 + 2 óra 

2. Én és a társaim – Társakkal és egyedül 13 12 + 1 óra 

3. Én és közvetlen közösségeim – Az 

osztály és az iskola 
20 11 óra 

4. Tágabb közösségeim – A lakóhelyi 

közösség 
13 --- 

5. A környező világ 13 --- 

  33 óra 

  
+ 3 óra 

szabad órakeret 

  
Összesen 

36 óra 
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3. ÉVFOLYAM 

 

Tematikai egység/Fejlesztési 

célok 

1. Milyen vagyok, és milyennek látnak 

mások? 

 

 
Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás 
Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében. 

 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése. A 

fejlődés lehetőségeinek felismertetése. 

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának 

támogatása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, 

értéket képviselő példaképek keresése.  

 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés 

Milyen vagyok?  

Mi változott meg rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? 

Mitől változnak a tulajdonságaim?  

Miben fejlődtem? Milyen új tudásaim vannak? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

jellemzés készítése 

emberekről, 

vélemények 

összevetése.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

önismeret 

 

Környezetismeret: 

mitől látunk valakit 

szépnek, 

külső és belső 

tulajdonságok. 

 

 

Szokásaim 

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? 

Mivel és hogyan töltöm a szabad időmet? 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az 

osztálytársaimnak? Hogyan kérek és kitől kapok én segítséget? 

 

 

Érzelmeim  

Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok 

vagy félek?  
Hogyan viselkedem, amikor önző vagyok? 
Mit jelent önzetlennek lenni másokkal szemben? 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a művészetben; 

portré és karikatúra; emberi 

gesztusok értelmezése és 

kifejezése; 

a karakterábrázolás filmes 

eszközei; saját érzelmek 

felismerése és kifejezése 

mozgóképek és  

hanganyagok segítségével. 

Kapcsolataim 

Milyen a kapcsolatom másokkal?  

Mit szeretnek bennem családtagjaim? Milyennek látnak 

a tanáraim, a barátaim és ismerőseim? Ők mit szeretnek 

bennem és miért? Mit nem szeretnek és miért? Fontos-e, 

hogy mindenki szeresse az embert? 
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Önismeret  

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? 

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? 

Mit nem szeretek magamban és miért? Mi az, amin 

szeretnék változtatni? Hogyan tudnám ezt megtenni? 

 

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék 

hasonlítani? 

Miben és miért? Mi leszek, ha nagy leszek? 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

külső tulajdonság, belső tulajdonság, önismeret, szokás, érzelem, 

indulat, öröm, szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, segítőkészség, 

példakép 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési célok 

2. Én és a társaim – Társakkal és 

egyedül 
 

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás 

Mások viselkedésének megfigyelése, motivációinak 

értelmezése. 

A testbeszéd alapelemeinek ismerete.  

Személyes tapasztalatok az osztályközösség működéséről.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az 

esetleges konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek 

fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális és erkölcsi 

érzékenység erősítése. 

 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben lépünk kapcsolatba valakivel? Hogyan?  

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, 

testtartással, gesztusokkal? 

Mikor beszélünk vagy beszélgetünk valakivel? Hogyan segít a 

megértésben a hanglejtés? Változik-e a beszédstílusom, ha nem a 

társaimmal, hanem felnőttekkel beszélgetek? 
 

Honnan tudom, hogy pontosan megértettem-e, amit a másik 

mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ahhoz, 

hogy a másik pontosan megértse, amit közölni akarok vele?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi 

gátolhatja a párbeszédet?  

 

Környezetismeret: 

az emberi kommunikáció, 

beszéd, testbeszéd, 

arckifejezés, gesztusok, 

barátság, kommunikáció a 

barátok között 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

figyelem a beszélgetőtársra 

 

Vizuális kultúra:  

médiaszövegek értelmezése 

és létrehozása 
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Családi és baráti kapcsolatok 

Mitől függ, hogy kikkel vagyok szívesen együtt? Kikkel 

tudom megosztani örömeimet és bánataimat? Kinek 

mondhatom el a titkaimat? Mennyire vagyok bizalmas 

családtagjaimmal? 

 

Kit nevezhetek a barátomnak? Mit tesz, és mit nem tesz egy 

igazi barát? Mi mindent tennék meg a barátomért? Mit tegyek, 

ha a barátom olyasmit csinál, amivel én nem értek egyet? 

 

a közvetlen és az online 

kommunikáció 

összehasonlítása 

 

Hasonlóság és különbség 

Miben hasonlítunk és különbözünk a barátaimmal? Mi a jó és fontos nekem? Mi a jó és 

fontos másoknak? 

Miért szoktam haragudni? Miért haragszanak mások rám? Mi történik ilyenkor? Szoktam-

e veszekedni vagy verekedni? Hogyan alakulnak ki ilyen helyzetek?  

Ki szoktunk-e békülni azzal, akivel vitánk volt? Hogyan lehet egy összeveszés után 

kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a béke tartós legyen?  

Hogyan lehetne megelőzni, elkerülni a konfliktusokat? Hogyan lehet megoldani a 

konfliktusokat? 

 

 

Egyedül 

Mikor szoktam egyedül lenni? Mikor jó és mikor rossz ez? 

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

Éreztem-e már úgy, hogy elkerülnek a többiek? Mi lehetett az oka? Honnan tudom, hogy 

elfogadnak-e a társaim, vagy sem? 
Milyen lehet az, ha valaki úgy érzi, senki sem szereti? Milyen okai lehetnek ennek? Mit 

tegyek, ha valakivel kapcsolatban ezt tapasztalom? 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

párbeszéd, odafigyelés, arcjáték, testtartás, hanglejtés, barátság, öröm, 

bánat, titok, harag, veszekedés, kibékülés, magányosság, elfogadás, 

kirekesztés 
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Tematikai 

egység/Fejlesztési célok 

3. Én és közvetlen közösségeim – Az osztály és az 

iskola 
 

Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás 

Az osztály és az iskola szintjén megélt tapasztalatok a 

tanórákhoz és egyéb közösségi tevékenységekhez 

kapcsolódóan. 

Különböző szabályok ismerete. 

Ismeretek saját iskoláról, lakóhelyről. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Annak felismerése, hogy mindannyian többféle közösséghez 

tartozunk.  

Az összetartozás érzésének megerősítése az osztályon belül. 

A szabályok alakulásának és szerepének megértése a 

közösségek életében. 

A saját iskolához való kötődés érzésének erősítése. 

 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi 

szakaszában? Változott-e valami a kapcsolatunkban a 

korábbiakhoz képest? 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Vannak-e új közösségek az életemben? 

Van-e olyan közösség, amelyikkel szorosabbá vagy 

lazábbá vált a kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?  
 

Magyar nyelv és irodalom: 

híres emberek, történelmi 

személyiségek 

 

Környezetismeret:  

magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különféle 

élethelyzetekben, 

együttélés a családban, 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

 

Vizuális kultúra:  

figurális alkotások létrehozása a 

környezetben élő emberek 

megjelenítésével 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? 

Mi a közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? 

Ki miben ügyes? Kinek milyen feladata van? Milyen 

közös szokásaink vannak az iskolában és azon kívül?  
Összetartó csapat vagyunk-e? Miből derül ez ki? Miben és hogyan 

tudjuk segíteni egymást? Vannak-e viták, ellentétek? Hogyan 

oldhatjuk meg ezeket? 
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Az osztály működése 

Milyen szabályok érvényesek az órán, a szünetben és 

egyéb helyzetekben? Melyek az írott és az íratlan 

szabályok? Melyik szabálynak mi a célja? Kinek jó, ha 

betartjuk őket? 

Mennyire tartjuk be ezeket a szabályokat? Mi a 

következménye annak, ha megszegjük a szabályokat? 

Helyes-e, ha következménye van a szabályok 

megszegésének? 

 

Ki találta ki ezeket a szabályokat? Készen kaptuk, vagy 

magunk alakítottuk ki őket? Van-e olyan szabályunk, 

amelyet érdemes lenne megváltoztatni? Hogyan 

változtathatunk meg vagy alkothatunk új szabályokat? 

 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

iskolai és osztályrendezvények, 

a közösségért végzett munka 

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy 

iskolát neveztek el róla? Milyen szokások és 

hagyományok vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e 

ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a 

hagyományaik? Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes 

lenne átvenni? 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, 

szabályszegés, büntetés, szabályalkotás, felelősség 

 

 

 

A fejlesztés várható eredményei az 3. év végén: 

 

A tanuló képes: 

- életkorának megfelelő szinten reális képet alkotni saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

-  figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud 

kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

- másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és 

ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok 

konstruktív módon feloldhatók.  
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ERKÖLCSTAN 

 

 

 

4. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK: 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai 

jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető 

normái egyre inkább a tanulók belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmi szerkezetet.  

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember 

elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a 

személy egyediségét és méltóságát helyezi középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz–, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat. Cél, hogy a foglalkozások azonos erővel hassanak a különböző szociális 

körülmények között élő, kulturális és etnikai szempontból eltérő csoportokhoz tartozó 

gyerekek fejlődésére.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcstan tanulása során elemi értékek 

fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek 

a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban a közösnek tekinthető értékek és normák 

értelmezése nem egészen egységes,– különösen akkor nem, ha ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára.  

A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az 

énnel és az identitással áll kapcsolatban. Ezeket az értékeket, illetve erényeket az erkölcstan 
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órákon erősíteni kell. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő 

kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – 

közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy 

világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, 

amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik 

érdekeihez, miközben fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, 

amelyek segítenek a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, a bűntudat 

kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló és felelős 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 

átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője 

az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor 

szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív 

szint alatt ̶ e szintnél erősebben ̶ befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi 

akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemzően az erkölcstan is számos ismeretet közvetít, a tantárgy 

felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem érték- és fejlesztésközpontú. A fejlesztés 

célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való 

gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve 

szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és 

véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem spirális 

szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében évről évre 

ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét előfordulási szinten, 

más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva őket. 

A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi 

egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, 

leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra és személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – 

résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az 

óvodában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi 

csoportokat és a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem 

„tiszta lapként” lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már 

meglévő erkölcsi rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell 

megpróbálni segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak 

sokszor ellentmondó értéktartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást 

igénylő helyzetekben lelkiismeretük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak 

hozni. 
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Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása 

nélkül, a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi 

jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a 

figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a 

gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást 

gyakoroltató szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – 

különösen az általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem 

a közlések tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 

kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és 

maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb 

mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a 

kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, 

esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 

értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés komoly lehetőségeit 

kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok 

ápolása, a társak segítése, vagy a közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthatna a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni 

vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem 

irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy 

osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

 

4. évfolyam 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a 

családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól 

össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának 

belső késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében 

való részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 

nevelés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 

ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 

témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 

formák alkalmazásával. 
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9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 

áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 

Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 

szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 

feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák 

egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig 

sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 

gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 

hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 

csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 

szabályainak elsajátítását jelenti.  

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a 

kortárs minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók 

referencia személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a 

pedagógusnak mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az 

órákon azokat a hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a 

tündérmesékhez, hanem a tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 

elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül 

kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 

felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 

később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább 

képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 

ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a 

várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRASZÁMOK 

 

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Heti óraszám 1 1 1 1 

Éves óraszám 36 36 36 36 
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Tematikai egység/Fejlesztési cél 
1-2. 

évfolyamon 
1. évfolyam 

1. Az én világom 13 --- 

2. Társaim- ők és én 13 --- 

3. Közvetlen közösségeim-a család és a 

gyerekek 
20 --- 

4. Én és tágabb közösségeim – Kulturális-

nemzeti közösség 
13 18+2 

5. Én és környezetem – Az épített és a 

tárgyi világ 
13 6+1 

6. Én és a mindenség  – Születés és 

elmúlás 
13 8+1 

  32 óra 

  
+ 4 óra 

szabad órakeret 

  
Összesen 

36 óra 

 
4. ÉVFOLYAM 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

célok 

 

4. Én és tágabb közösségeim – 

Kulturális-nemzeti közösség 

 

 
Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás 

A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban megélt, 

ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 

Ismeretek a család múltjáról.  

Rokoni kapcsolatok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a magyar nemzeti közösség számára fontos 

összekötő kapocs a közös nyelv, a jelképek, a ciklikusan visszatérő 

szokások és ünnepek; az ezekkel való azonosulás elősegítése.  

Annak megmutatása, hogy Magyarországon belül számos kisebbség 

él, amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A kisebbségek 

szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadásuk 

természetességének megalapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk 

kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és számukra 

ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A nyelv, ami összeköt 

Milyen nyelveket ismerek? Milyen nyelven beszélek én, a 

szüleim, a nagyszüleim; milyen nyelven beszélnek 

egymással és velem? Milyen nyelvet használnak a 

szomszédaink? Hogyan kapcsol össze bennünket a közös 

nyelv?  

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyelvet, 

amelyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor 

mindenki más nyelven beszél körülöttünk? 

Mit lehet tenni egymás megértése érdekében, ha nem értjük 

egymás nyelvét? Hogyan lehet segíteni a közösség más 

anyanyelvű vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

ítéletek megfogalmazása, 

érvelés, vitakészség, 

mások véleményének 

megértése, elfogadása, 

magyar népszokásokról, 

múltbeli eseményekről szóló 

szövegek, 

 

 

 

 

Családom múltja 

Mit tudok családom múltjáról, nagyszüleim életéről? Mit 

tudhatok meg idősebb, már nem élő rokonaim életéről?  

 

 

Szokások és jelképek 

Milyen szokások, népszokások élnek családomban, 

lakóhelyemen? Milyen népszokások élnek a mai 

Magyarországon? Fontos-e ezek megőrzése?  

Milyen jelképeket ismerek? 

Milyen jelképek fejezik ki a magyarság összetartozását? Mit 

jelentenek számomra ezek a jelképek? 

 

Vizuális kultúra: 

jelek és jelképek a 

mindennapi életben, 

különböző kultúrák tárgyi 

világával való ismerkedés, 

a viselkedés szabályai az 

online közösségekben, 

kommunikációs szokások.  

 

Környezetismeret:  

jeles napok, ünnepek,  

helyi hagyományok 

 

 

Ünnepek 

Milyen ünnepeket tart meg a családom? Milyen ünnepeket 

tart meg magyar családok többsége? Közülük melyik 

mennyire fontos nekem?  

Melyek a nemzeti és állami ünnepeink? Mit ünneplünk 

ilyenkor, és mit jelentenek nekem ezek az ünnepek?  

 

A Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásai 

Milyen kulturális közösségek élnek körülöttem és 

Magyarországon? Miben különböznek ezek szokásai és 

ünnepei és miben hasonlítanak egymásra?  

 

Távoli kultúrák – más szokások  

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket 

tartanak a világ más részein élő kulturális közösségek?  

 

 

Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és 

állami ünnep, vallási ünnep 
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Tematikai 

egység/Fejlesztési 

célok 

5. Én és környezetem – Az épített 

és a tárgyi világ 

 

 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 
Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy mindannyiunknak lehet szerepe a múlt 

értékeinek megőrzésében és továbbörökítésében.  

A környezettudatos szemlélet kialakulásának alapozása. 

Felelősségtudat fejlesztése. 

 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböztek 

ezektől szüleink és nagyszüleink gyermekkorának tárgyai? 

Miért változnak a tárgyaink? 

Milyen régi tárgyakat őrzött meg a családunk, és miért?  

Miért őrzik a régi világ tárgyait számos múzeumban? 

 

Mi történik napjainkban a megunt, elromlott vagy divatjamúlt 

tárgyakkal? Hogyan vigyázhatunk tárgyainkra? Vannak-e 

felesleges tárgyaink? 

 

Környezetismeret:  

települési típusok, 

lakóhelyünk, hazánk fő 

nevezetességei, 

a lakóhely története és 

természeti környezete, 

nemzeti park, tájvédelmi 

körzet, 

háztartási eszközök. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

a technika vívmányainak 

mindennapi használata 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Milyen régi épületeket, építményeket ismerek lakóhelyemen? 

Mit érdemes megőrizni a múlt építményeiből és miért?  

Hogyan tudjuk megóvni, szépíteni környezetünket?  

 

 

A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána következőre? 

Mit lehet az összes ember közös kincsének tekinteni a mai 

világban? Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és 

építményei? Vajon miért fontos ezek védelme és megőrzése?  

Miért fontos a levegő, víz, talaj védelme?  

 

 

Vizuális kultúra:  

helyek, helyszínek 

megjelenítése személyes 

élmények alapján, 

a környezetben 

észlelhető változások 

megfigyelése és 

megjelenítése, 

terekhez kapcsolódó 

érzelmek, hangulatok 

azonosítása. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

épített örökség, tárgyi örökség, 

nemzedék, hagyomány, emlékezet, 

múzeum, világörökség 
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Tematikai 

egység/Fejlesztési 

célok 

6. Én és a mindenség – Születés és 

elmúlás 
 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való 

emlékezésről. 

A képzelőerővel és alkotással kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önismeret fejlesztése, a fantázia és az alkotás képességének 

felismerése. 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont 

kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez.  

Közös gondolkodás a világ megismerésének módjairól és 

lehetőségeiről. 

 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fantázia és kreativitás 

Hogyan működik a képzeletem? Mi minden jelenhet meg 

benne? Ki tudok-e találni olyan dolgokat, amelyek nem 

léteznek a világban?  

Létre tudok-e hozni olyan dolgokat, amelyek most még nem 

léteznek a világban? Hogyan születnek az alkotások? 

Mit nevezünk létezőnek és nem létezőnek?  
 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

fantáziajátékok, elképzelt 

helyezetek megjelenítése;, 

ismerkedés különböző 

információhordozókkal, 

információk keresése és 

kezelése, 

műélvezet, a beleélés 

megtapasztalása 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és 

szereplők megjelenítése, 

képzeletbeli utazás 

megjelenítése 

 

Környezetismeret: 

születés és halál, 

a Föld alakjára vonatkozó 

mítoszok. 

 

Kezdet és vég 

Hogyan keletkeznek az élő és élettelen dolgok a világban? 

Hogyan és miért érhetnek véget? Mi múlik el?  

Mit gondolnak az emberek az halálról?  

 

Milyen kép jelenik meg a a világ és egyes dolgok 

keletkezéséről különböző mítoszokban?  

Mit tanít a Biblia a világ teremtéséről és a végéről?  

 

A világ megismerése  

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és 

kutatjuk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra 

támaszkodva tudhatok meg dolgokat saját magamról és a 

körülöttem lévő világról? Mi az, amiről képes vagyok 

személyes tapasztalatokat szerezni? Létezhet-e olyan dolog a 

világban, amiről nem nyerhetünk közvetlen tapasztalatot?  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, 

túlvilág, képzelet 
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A fejlesztés várható eredményei az 4. év végén: 

 

A tanuló: 

- Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

- Rendelkezik az életkorának megfelelő énképpel saját külső és belső tulajdonságairól, 

és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

- Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik 

is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő 

kulturális jelenségekre.  

- Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud 

kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

- Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és 

ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív 

módon feloldhatók.  

- Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett 

szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

- Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, 

amit elődeink hoztak létre. 

- Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 

nézőpontból is rátekinteni.  

- Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 
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A NAPKÖZI OTTHON NEVELÉSI 

PROGRAMJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A napközi otthon az általános iskola szerves részeként működik, így alapfunkciói azonosak. A 

Küldetésünkben megfogalmazott értékválasztással, az általános célokkal és feladatokkal, az 
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iskola helyi tantervével összhangban, a napközi speciális funkcióira alapozva alakítottuk ki 

nevelési programunkat. Pedagógiai tennivalóinkat érintően azokat az értékeket emeltük ki, 

amelyek markáns képviseletére lehetőségeink vannak a napköziben. 

 

Céljaink 

 Olyan szeretetteljes légkör kialakítása, hogy minden gyermek szeressen napközibe 

járni. 

 A tanulók legyenek motiváltak a tanulásra. 

 Minden napközis ízlelje meg a sikert társai, szülei és nevelői körében, túl a tantervi 

követelményeken, a képességek mind szélesebb körében, mely biztonságos alapot ad a 

gyermek továbbfejlődéséhez. 

 Olyan reális önismerettel, egészséges önbizalommal rendelkező gyermekek nevelése 

akiknek  felnőttként lesznek nemes céljaik, s azokat úgy valósítják meg, hogy a 

másikban is tisztelik az embert. 

 Szociális hátrányokkal küszködő tanulóinknak esélyegyenlőség biztosítása 

 Az iskolában szerzett tudás gyakorlati hasznának feltárása tevékenykedtetésük során, 

vagyis tevékenység központú napközi otthon kialakítása 

 

Állandó feladatunk 

 az önértékekre nevelés—orientációs mintát adunk az értékes életre—az Értékeink 

címszónál megfogalmazottak szellemében. 

 a napközi munkarendjének betartása, betarttatása. 

 a kölcsönös kapcsolattartás szellemében érdemi együttműködés az osztályt tanítókkal. 

 

Egészséges életmódra és a környezetkultúrára irányuló tevékenységek: 

 Életkorának megfelelően minden gyermek ismerje meg testét és annak működését. 

 Igényelje a tisztaságot,(kéz- és fogmosás ) legyen tisztasági csomagja. 

 Ismerje és tartsa be a kulturált étkezési szabályokat (evőeszközök, szalvétahasználata) 

 Ismerje és próbálja betartani az egészséges táplálkozási szabályokat. 

 Éljen a helyes napirend szabályainak megfelelően. (munka, pihenés, mozgás sport). 

 Figyeljen a helyes testtartásra. 

 Öltözködjön rétegesen, az évszaknak megfelelően. 
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 Rakjon rendet maga körül, igényelje a rendet, a tisztaságot. 

 Vigyázzon az osztálytermek, folyosók, öltözők, udvar tisztaságára. 

 A természet iránti szeretet és védelme iránti igény felkeltése. (séták, természetjárás, 

túrák) 

 Gondozza a növényeket, etesse a madarakat. 

 Vegyen részt papírgyűjtésben. 

 Törekedjen az újrahasznosított papírok használtára. 

 

A szabadidő irányítása 

 A szabadidő funkciója, hogy segítse elő a személyiségfejlődést, biztosítsa a pihenést, 

regenerálódást, hasznos szórakozást, játékot. 

 A szabadidő feladata, hogy biztosítsa a tevékenységek szabad választását —a szabad 

választás élményén át a napi tevékenységek okozta feszültségek oldását, 

 elégítse ki az érdeklődést, a tehetség fejlődését. 

 Napközis tanulóink aktív művelődését biztosítjuk a könyvtárhasználat, az olvasóvá 

nevelés , a szakkörök, pályázatokon való részvétel  által. 

 Passzív művészeti és természetismereti művelődésükre nyílik lehetőség a zene- és 

mesehallgatáson, színházi előadásokon, kiállításokon, múzeumlátogatásokon és 

lakóhelyi sétákon. 

 Kézügyességüket, esztétikai érzéküket, kreativitásukat fejlesztjük a manuális 

foglalkozásokon. 

 Akaratukat és jellemüket fejlesztjük, állóképességüket növeljük a napi sportjátékokon, 

a napközis sportnapokon, a sétákon és túrákon. 

 Az értelmi erők, képességek, a társas közösségi kapcsolatok fejlesztése kiemelt célunk 

a napi játékokon és a hagyományossá vált rendezvényeinken. mint pl:állatok 

világnapja,Tökfesztivál  Mikulásvárás, Mikulásfutás, Adventi készülődés, 

Nyuszifutás, Iskolai napok 

 

A tanulás-irányítást célzó tevékenységek: 

 Felkeltjük, és fokozzuk a napközis tanulók tanulási kedvét. 

 Kialakítjuk, és fejlesztjük a teljesítménymotivációkat. 

 A tanítványi kötődést, mint fontos tanulási motívumot erősítjük. 
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 Kialakítjuk a helyes tanulási szokásokat (időbeosztás, tantárgyi sorrend, célszerű 

tanulási sorrend / szóbeliek – írásbeliek, könnyebb – nehezebb /stb.) 

 Megismertetjük és alkalmaztatjuk a különböző tanulási technikákat, ezek ismeretében 

egyéni tanulási útvonalakat építünk ki. 

 Fokozatosan szokássá fejlesztjük az önellenőrzést. 

 Felébresztjük és fokozatosan fejlesztjük az ismeretszerzés igényét. 

 Fokozatosan elérjük, hogy a társakhoz való viszonyulást a segítőkészség, az 

együttműködés a tisztességes versengés jellemezze. 

 A tanulási tevékenységet fokozatosan szándékos, céltudatos tevékenységgé alakítjuk. 

 

Napközis pedagóguspályánk szépségét abban látjuk, hogy nap mint nap részesei lehetünk a 

gyermekek testi, lelki, értelmi fejlődésének, személyiségük ezerféle megnyilvánulásának, 

rövidebb-hosszabb ideig végigkísérhetjük őket azon az úton, melynek neve: élet. 

 


